
Egyesületi élet 

Rovatvezető: Kissné Anda Klára 

kissne.anda.klara@jamk.hu 

34/513-678 
 

IV. évfolyam 

11-12. szám 

2014. november-december 

 

 

Választás előtt az MKE 
 
Kissné Anda Klára 

 
2015 a választás éve lesz. Az MKE Elnöksége 
november 11-ei ülésén döntött a Választási Bi-
zottság felállításáról. A nyolctagú bizottság veze-
tője Horváth Tamás, az MKE Mezőgazdasági 
Szervezetének elnöke, további tagjai Bazsóné 
Megyes Klára, Bárdosi Mónika, Budavári Klára, 
Kovács Beatrix, Murányi Lajos, Oláhné Gócza 
Krisztina, Vasné Mészáros Katalin.  

A jelölés határideje 2015. január 16.  Új elnököt, 
új főtitkárt, elnökségi tagokat és ellenőrző bizott-
sági tagokat kell jelölni. Bakos Klára leköszön 
elnökségéről és nem kíván újra indulni. Fehér 
Miklós főtitkár sem vállalja a továbbiakban 
posztját. Tudni lehet, hogy a leköszönő elnökség 
tagjai közül nem vállal funkciót Biczák Péter és 
Zselinszky Lászlóné sem.  

Minden egyesületi tag egyéni felelőssége, hogy 
olyan emberek kerülhessenek pozícióba, akik 
megfelelően képviselhetik az egyesületet és a 
szakmai érdekeket. Nem mindegy, hogy milyen 
a partnerség, milyen a kezdeményezőkészség, 
milyen könyvtárpolitikai döntések születnek?  
Hogy az MKE hogyan segíti a szakmai tovább-
képzést, mit tesz a könyvtári hivatástudat erősí-
téséért, a társadalmi megbecsülés érdekében? 
Hogyan viszi tovább a könyvtári életpálya-
modellt? Lesz-e kellő akarat és kitartás a lehető-
ségek kiaknázására és előrelépés eszközlésére, 
megnyerőkészségre a döntéshozókkal szemben? 
Tudja-e képviselni a hagyományos értékeket, 

miközben azon igyekszik, hogy megteremtődje-
nek a szakmai és társadalmi elvárásokhoz mért 
technikai és eszközfeltételek – na meg persze a 
fejlődéshez és előrelépéshez szükséges anyagi 
források? Tud-e tenni az MKE a hazai, határon 
túli, nemzetiségi, a különböző társadalmi rétegek 
könyvtári ellátásért és a különböző könyvtártípu-
sok fejlődéséért, hogyan van jelen a nemzetközi 
terepen? 

A jelölési folyamat a jelölések összesítésével, a 
jelöltek nyilatkozatainak begyűjtésével 2015 
márciusában zárul le. Ezt követően, előrelátható-
an áprilisban történik meg a választás. Gondol-
kodjon mindenki a jelölteken, minden jelölés 
számít! A határidő szoros. A megválasztandó 
vezetőség tagjaira minden egyéni tag, minden 
testületi tag és minden szervezet/szekció javasla-
tot tehet a közzé tett jelölőlapokon. Ahhoz, hogy 
valaki elnöknek, elnökségi tagnak, főtitkárnak, 
EB elnöknek vagy az EB tagjának jelölhető le-
gyen, 50 pontot kell összegyűjtenie. Az egyéni 
tagok jelölése jelöltenként egy pontot ér 

Jelölhetnek a 2014-ben tagdíjat fizetett egyéni és 
testületi tagok. Minden tag egyetlen jelölőlapot 
tölthet ki, akkor is, ha több szervezetnek tagja. A 
kitöltött jelölőlap akkor érvényes: 

- ha a tagkártya száma szerepel a jelölőlapon, 

- ha a funkciókra maximum a jelölőlapon 
megadott számú jelölés érkezik, 

- ha a jelölőlapon olvashatóan szerepel a kitöl-
tő neve, 



- ha az e-mailben küldött jelölőlap a jelölő 
személyét egyértelműen azonosítja (szemé-
lyes postafiókról érkezett), 

- ha a postai úton beküldött jelölőlapokon alá-
írás is szerepel, 

- ha 2015. január 16-ig visszaérkezik. 

 

A Választási Bizottság tagjai felosztották maguk 
között a megyéket és a szekciókat. A Komárom-
Esztergom megyei jelöléseket Bazsóné Megyes 
Klára (megyesklara@csukalib.hu) várja. A jelö-
lések összegyűjtésében helyben Kissné Anda 
Klára (kissne.anda.klara@jamk.hu) segít. Kér-
dés, további információ esetén Horváth Tamás 
(thorvath@omgk.hu) is szívesen válaszol.  Lásd 
még:  
http://mke.info.hu/blog/2014/12/felhivas-tagoknak-a-2015-evi-tisztujitas-elokeszitese/ 

Jelölőlap tisztségviselő választáshoz: 

http://mkekemsz.hu/node/123  

 

 
 
 
Választás a Komárom-Esztergom 
Megyei Szervezetben 
 
Kissné Anda Klára 

 

2014 decemberében az MKE Komárom-
Esztergom Megyei Szervezte is felállítja három-
tagú Választási Bizottságát. A szervezeti válasz-
tást az országos tisztújítás előtt, az Alapszabály 
szerint a tisztújító Küldöttközgyűlést megelőző 
két hónapon belül le kell bonyolítani. Február-
ban, de legkésőbb március elején dönteni kell az 
új vezetőség tagjairól.  Egy elnök, öt vezetőségi 
tag, egy EB elnök és két EB tag, három küldött, 
valamint egy tanácsi képviselő kerülhet megvá-
lasztásra.  

A szervezetek tanácsi képviselői alkotják majd 
az MKE Tanácsának tagjait, akik maguk közül 
választanak majd elnököt. Az egyidejűleg betölt-

hető tisztségekről az összeférhetetlenségi szabá-
lyokon túl, az Alapszabály 17. § (8) bekezdése 
rendelkezik, miszerint „Az egyesület tagjai egyi-
dejűleg több választott tisztséget is betölthetnek, 
kivéve az egyesület elnökét, az egyesület főtitká-
rát, az egyesület ellenőrző bizottságának elnökét 
és annak tagjait.”. Kiegészítő rendelkezéseket a 
megyei szervezet szervezeti és működési sza-
bályzata is tartalmaz. 

A jelenlegi vezetőség a márciusi taggyűlésen 
kapott felhatalmazást négy éves ciklusának egy 
évvel történő meghosszabbítására, hogy tisztújí-
tása az Alapszabály szerint egybe eshessen az 
országos választással. Az egy évvel ezelőtt ideig-
lenesen felállított megyei választási bizottság 
tagjai Petrozsényi Eszter, Sebi Andrásné és Ta-
kács Anna voltak. Ha elfogadják a vezetőség 
felkérését, tőlük várhatja a tagság a megkeresést 
és a jelölőlapokat egy az új, erős és agilis vezető-
ség felállítása érdekében. 

 

Előzetes 

2014. november 26-én az MKE és az IKSZ A 
kiszámítható életpálya címmel konferenciát 
szervezett.  A konferencia néhány előadása elér-
hető az MKE honlapján, további prezentációk 
felkerülése várható (pl. Barátné dr. Hajdu Ág-
nes, az Életpálya-modell Munkabizottság elnö-
kének előadása) 
http://mke.info.hu/blog/2014/12/a_kiszamithato_eletpalya_konferencia/.  
A Komárom-Esztergom Megyei Szervezetből 
Kissné Anda Klára vett részt, személyes beszá-
molója a következő számban lesz olvasható. 

Csatlakozás, tagdíjak 

Ne feledjük, az új év tagdíjfizetést is jelent! A 
matricák 2015. február 28-ig érvényesek. A 
minden hó 10-éig továbbutalt MKE tagdíjak után 
várható csak a tárgyhónapban új matrica. 

A tagdíjakról információ olvasható itt:  

http://mke.info.hu/wp-

content/uploads/2010/08/Tagdijfizetes_2013_05_08_hatarozat.pdf  



Befizetés Kissné Anda Kláránál (József Attila 
Megyei és Városi Könyvtár, Tatabánya, Fő tér 
2.; Tel.: 34/513-679, 513-670) vagy átutalással a 
Magyar Könyvtárosok Egyesülete Komárom-
Esztergom név alatt az OTP 11708001-
20570055 számlaszámra. 

Azoktól, akik 2014-ben tagjaink voltak, adat-
egyeztetést kérünk. Új belépők belépési nyilat-
kozatot a fent említett névre és címre juttassák 
el! Az Adatközlő/adatmódosító lap, valamint a 
Belépési nyilatkozat egyéni és testületi tagok 
számára egyaránt letölthetők a  
http://mke.info.hu/tagsag/csatlakozas/ alatt. 

Minden tagunk tagságának megerősítését, új 
csatlakozási szándékot, felajánlást szívesen fo-
gadunk és köszönünk! 

 

Ez + Az 
 
Kissné Anda Klára 

 
 

EDC kedvezmények: A 
KemLib tavalyi 5-6. 
számában jelent meg 
összefoglaló az Euro 
Discount Club rendsze-
réről. (Változó kedvez-
ményrendszer, bővülő 
partnerhálózat az Euro 

Discount Clubbal. In: KemLib. 3. évf. 5-6. sz., 
2013., p. 39.).  

A számos for- és nonprofit szervezet, szakszer-
vezet mellett az MKE is feltünteti tagkártyáin az 
EDC logót, hogy tagjait ily módon is kedvezmé-
nyekhez juttassa. Az EDC nagy előnye más vá-
sárlói klubokkal szemben, hogy az elfogadóhe-
lyek az akciós termékekre, illetve szolgáltatások-
ra is megadják legalább az alapkedvezmény fe-
lét.  

Októberben az Euro Discount Club a kártya-
használatról és a vásárlási szokásokról végzett 
felmérést, hogy szolgáltatásait tovább tudja fej-
leszteni és az igények szerint bővítse az elfoga-

dóhelyek körét. Exkluzív személyre szabott aján-
latot ígértek azoknak, akik e-mail címüket meg-
adták. Jelenleg az egymilliónál több klubtagot 
számláló rendszer kiemelt partnere az e@bolt 
www.ebolt.hu és a COOP Mini. Számos kereske-
delmi és szolgáltató hálózat kínál kedvezményt 
benzinkutaktól a lakberendezésig, gyorsétterme-
kig vagy sport- és hangszer, ruha- és könyvvá-
sárlás, gyógyászati segédeszköz és játék vásárlá-
sa során - több mint ezer helyen az ország egész 
területén.  

A http://www.cardsolutions.eu/hirlevel oldalon van 
lehetőség heti hírlevelet kérni, a 
http://www.edc.hu/katalogus/ link alatt pedig a regio-
nális katalógus is letölthető. A közép-dunántúli 
régióban eddig hatvankilenc, Tatabányán négy, 
Tatán 6, Komáromban és Oroszlányon egy-egy 
elfogadóhely van (szállodák, kertészet, üzem-
anyagtöltő állomás). Dorog és Esztergom még 
„érintetlen” a rendszerhez csatlakozott kereske-
dőktől és szolgáltató helyektől. Ahol azonban 
nincs vagy kevés az elfogadóhely, tenni kell az 
ellenkezőjéért. Mindenki felhívhatja a boltok, 
cégek figyelmét a csatlakozási lehetőségre for-
galmuk növelése – és a saját haszon – érdeké-
ben! 

Az Euro Discount Club felmérése még elérhető 
a http://goo.gl/uDfGpM  hivatkozás alatt, ahogy sze-
mélyre szabott ajánlat is kérhető. 

Könyvtárvilág: 
Megjelent az MKE 
webmagazin idei 5. 
száma. Évforduló, 
beszámolók, szer-
vezeti élet, prog-
ramajánló, mentori 
felajánlás, portré, 

szakirodalmi válogatás, gyermekkönyvtári hírek 
– minden, ami szakma, és minden, amit a szer-
vezetek fontosnak tartanak hírül adni. Szemez-
gessünk: 

Tán emlékeznek a Komárom-Esztergom megye-
iek, hogy néhány hónapja véleményt kértünk az 
MKE honlapjának jelenlegi és jövőbeli működé-
séről, fejlesztéséről. Kérdés, hogy maradjon-e 



ilyen, ezzel a tartalommal, a szervezetek honlap-
jait tegye egy közös felületről elérhetővé vagy 
változzon-e és hogyan? Akármit is gondolunk 
azonban, azt is hozzá kell tenni, hogy a honlap 
karbantartása és fejlesztése igényli a hozzáértő 
informatikus, rendszergazda alkalmazását, és 
ezért a munkáért megfelelő juttatást kell biztosí-
tani, amit az egyesületnek elő kell teremteni. 
Ezzel itt a további kérdés: miből, hogyan? A 
kérdéseket és az eddigi felvetéseket Haraszti 
Katalin szolgáltatási koncepciója részletezi, a 
véleményeket pedig, továbbra is a tagoktól vár-
ják! Szolgáltatási koncepció a Magyar Könyvtá-
rosok Egyesülete honlapjához: 
http://mke.info.hu/konyvtarvilag/2014/11/szolgaltatasi-koncepcio-a-

magyar-konyvtarosok-egyesuletenek-honlapjahoz/1822/#more-1822  

Keveseknek adatik meg, hogy egy külföldi 
szakmai konferencián részt vegyenek, holott a 
külföldi trendek nem kevésbé befolyásolják a 
hazai könyvtárügy fejlesztési irányait. A jelenle-
gi lapszámban Barátné dr. Hajdu Ágnes, az 
MKE nemzetközi kapcsolatokért felelős tagja 
beszámolóját olvashatjuk az IFLA konferenciá-
ról, valamint - a többségében pécsi kollegák 
részvételével, előadásaival lezajlott - Library 2.0 
online konferencia magyar szekciójának munká-
járól találunk összefoglalót. 

Ebben a lapszámban jelent meg a Komárom-
Esztergom megyei könyvtári hét szakmai napjá-
nak a könyvtári életpálya-modellt érintő beszá-
molója. Mellette – az összevetés miatt - informá-
lódni lehet a pedagógus életpálya-modellről. A 
kérdés mindenkit, minden munkakörben érint, a 
hozzászólásokra, véleményekre, a nyílt vitára 
nagy szükség van! 

http://mke.info.hu/konyvtarvilag/2014/11/orszagos-konyvtari-napok-

2014-tatabanya-beszamolo-es-vita-a-konyvtari-eletpalya-modell-

kidolgozasarol/1863/#more-1863  

A novemberi mentor Bodonyi Eszter, a különbö-
ző céginformációs adatbázisokkal kapcsolatos 
kérdésekben ajánlja fel segítségét. A „portréból” 
ezúttal Mándli Gyula szakmai, egyesületi és al-
kotói tevékenységét ismerhetjük meg. A gyer-
mekkönyvtári sziporkák most számítógép hasz-
nálathoz kötődő esetekkel csalnak mosolyt az 
arcokra. 

A Könyvtárvilág jelenlegi száma elérhető a kö-
vetkező linken: 

http://mke.info.hu/konyvtarvilag/category/ii_evfolyam_2014/5_szam_2014/ 

 

Füzéki István Emlék-
érem: 2014. november 4-
én, az OSZK-ban került 
átadásra a Füzéki István 
Emlékérem. A 2014. évi 
kitüntetett Kocsis István, a 
hatvani Városi Könyvtár 
nyugalmazott igazgatója, 
az MKE EB és Elnökség 

több éves tisztségét betöltő tagja.  Dr. Tüske 
László főigazgató és dr. Füzéki Bálint díjalapító 
megemlékezése után dr. Nagy Attila köszöntötte 
a Füzéki István emléktábla előtt, amelyet a díját-
adás után megkoszorúztak. 

A Komárom-Esztergom Megyei Szervezet 
György Károlynét terjesztette fel. Ennek ered-
ménytelensége nem csorbít azonban Lenke 
szakmai életútjának és helyismereti tevékenysé-
gének jelentőségén. 

A kitüntetéshez gratulálunk! Kocsis István 
laudációja: http://mke.info.hu/wp-

content/uploads/2014/11/2014_11_04_Kocsis_Istvan_laudacioja.pdf  

A kép forrása: http://www.oszk.hu/rendezvenyek/fuzeki-istvan-

emlekerem-dij 

 

KTE kitüntetés: A Könyvtárostanárok Egyesü-
letének kuratóriuma a KTE őszi szakmai napján 

adta át kitüntetéseit az arra 
érdemeseknek. Négy kate-
góriában jutalmazzák évről 
évre azokat a könyváros-
tanárokat, iskolai könyvtá-
rosokat, akik példát állíta-
nak pályafutásukkal, a leg-
többet tették a 
könyvtárostanári hivatá-
sért, az egyesületi munká-

ért vagy éppen pályakezdő létük ellenére már 
bizonyítottak. Idén KTE Emlékérem – Az egye-



sületért kitüntetésben Barátné dr. Hajdu Ágnes 
részesült, a sokunk által ismert és elismert 
könyvtáros, tanár és elnökségi tag. Kitüntetésé-
hez gratulálunk! 

Az MKE KEMSZ Kiss Csabánét, utóbb komá-
romi iskolai könyvtárost másodszor terjesztette 
fel A könyvtárostanári hivatásért díjra, sajnos 
sikertelenül. A megyében Tanczerné Jakus Emő-
ke büszkélkedhet KTE emlékéremmel. 

A kép forrása: http://mke.info.hu/blog/2014/11/baratne-dr-hajdu-

agnes-a-kte-kitunteteseben-reszesult/ 

Konferencia: „A kiszámítható életpálya” cím-
mel rendez országos konferenciát az MKE és az 
IKSZ 2014. november 26-án az OSZK-ban. 
Meghívott és köszöntőt mond dr. Cseri Miklós, 
az EMMI kultúráért felelős államtitkár helyette-
se. Az előadások és a korreferátumok során ké-
pet kapnak a résztvevők a nemzetközi és hazai 
igényekről, könyvtári szerepekről, az életpályá-
val kapcsolatos kérdéskörről.  

Az MKE-IKSZ életpálya-modell munkacsoport-
ja átfogó jelentéssel készül, érintve a kompeten-
ciákat, a képzést, a minősítési eljárást, valamint a 
közgyűjteményi és közművelődési terület kap-
csolódási pontjait. A konferenciáról a következő 
lapszámban közlünk beszámolót. 

Programajánló: Az 
MKE Komárom-
Esztergom Megyei 
Szervezete felhívja a 
figyelmet a Szépművé-
szeti Múzeum 
Immendorff: Éljen a 
festészet!, valamint 
Rembrandt és a hol-

land arany évszázad festészete kiállításaira.  

A múzeum a közgyűjtemények, könyvtárak dol-
gozói számára 2014. december 15-én biztosít 
szakmai napot. Kihasználva, hogy ezen a napon 
a látogatók köre korlátozott, a múzeum „csende-
sebb”, a megyei szervezet közös múzeumlátoga-
tást szervez. A kiállítások mellett a Szépművé-
szeti Múzeum Könyvtárának megtekintése is 
tervezett. A szervezet a programhoz előzetes 
létszámfelmérést végez.  

Igényfelmérés és információ: 
kissne.anda.klara@jamk.hu.  

A Szépművészeti Múzeum nyitva tartási időben 
valamennyi állandó és időszaki kiállítása ingyen 
megtekinthető érvényes MKE tagkártyával. 
2015. február 16-tól az épület rekonstrukciós 
munkálatai miatt a teljes gyűjtemény bezár, a 
kiállításoknak a Magyar Nemzeti Galéria ad ide-
iglenes otthont. 

 


