
Beszámoló a Magyar Könyvtárosok Egyesülete Borsod Megyei Szervezetének
2013. évi munkájáról

„Minden egyesület, s voltaképpen minden 
szervezet alapvető mondhatni, filozófiai kérdése,
hogy a valós (minőségi) értékrend érvényesüljön 
benne és általa, hogy ne váljék csoportérdekek 
eszközévé. Ennek fő eszköze és módszere a 
nyilvánosság csorbíthatatlan érvényesítése...”

(Sonnevend Péter)1

A megyei szervezet tevékenységét 2013-ban a taggyűlés által elfogadott éves munkaterv alapján
végezte.

Szervezeti élet

Az elnökség kötelessége,  hogy számot adjon munkájáról és bemutassa azokat a körülményeket,
melyek az adott év tevékenységére hatással voltak. A legfontosabb változás, mely szervezetünket is
érintette,  a  miskolci  II.  Rákóczi  Ferenc  Megyei  Könyvtár  és  a  Miskolci  Városi  Könyvtár  és
Információs  Központ  összevonása  volt.  Az  intézményi  integrációval  járó  természetes
szemléletváltás  visszahozta  számunkra  a  közösségért  végzett  munka  értelmét.
A könyvtár már nemcsak helyet biztosított szakmai szervezetünknek, hanem konstruktív partneri
kapcsolat kialakítására is törekedett. Ezt a pozitív helyzetet igyekeztünk működési határainkon belül
jó szándékkal kihasználni. 

A vezetőség  tagjai:  Gulyás  Lászlóné  elnök,  Espán  Edina  titkár,  dr.  Kovásznainé  Veréb  Ágnes
gazdasági felelős, Nagy Gábor, Tumikné Csurák Ágnes, Zahuczky László vezetőségi tagok. Varga
Gábor az ellenőrző bizottság elnöke, Hornyánszkyné Kühne Katalin az ellenőrző bizottság tagja.  
Az elnökség kétszer ülésezett: 2013. január 9-én és szeptember 10-én.

A Magyar Könyvtárosok Egyesületével továbbra is kölcsönösen jó kapcsolatot ápoltunk. Az MKE
tanácsülésein  lehetőségeinkkel  számolva igyekeztünk megjelenni.  Szervezetünket  minden fontos
szakmai programban képviseltettük. Az MKE feladatai között az év egyik jelentős eseményének
számított  a  Hungarikum  Munkacsoport  megalakulása,  melyben  a  szervezetek  közül  elsőként
jeleztük  részvételünket,  dr.  Prokai  Margit,  a  II.  Rákóczi  Ferenc  Megyei  és  Városi  Könyvtár
igazgatója és Halász Magdolna, a sárospataki város könytár nyugdíjas igazgatója delegálásával. Az
MKE Hungarikum Bizottság ajánlására az országos Kulturális Örökség Ágazati Szakbizottságban a
magyar könyvtárosokat is tagtársunk, Halász Magdolna képviselte és képviseli a jövőben.

Az MKE Hungarikum Munkacsoport azzal a céllal alakult meg, hogy tevékeny részese legyen a
magyar  nemzeti  értékekről és a hungarikumokról megjelent  2012. évi XXX. törvény,  illetve az
annak  végrehajtását  (114/2013.  (IV.  16.  Kormányrendelet)  gondozó  folyamatnak.  A magyarság
szellemi-tárgyi  nemzeti  értékeinek  megőrzésében,  dokumentálásában,  rendszerezésében  jelen
vannak a könyvtárak. A megyei szervezet kötelességének érezte, hogy sajátos eszközeivel segítse e
program sikeres teljesülését, ezért támogattuk a Vidékfejlesztési Minisztérium 2013. évi pályázati

1Könyvtárosok kézikönyve. Szerk. Horváth Tibor, Papp István. 3. köt. 2001. 273. p.



felhívásán részt vevő Magyar Könyvtárosok Egyesülete munkáját, melyben a megyei szervezet két
témában  jelezte  részvételi  szándékát.  Az  egyik  a  hungarikumok  népszerűsítését  szolgáló
rendezvényre, a másik a hungarikumok és nemzeti értékek gyűjtését támogató segédlet kiadására.
Ez utóbbit a miskolci II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvtár Helyismereti Gyűjteményének
munkatársai készítik el. Az MKE ez utóbbi pályázaton közel 400 ezer forintot nyert el.

A  megyei  értéktárak  munkájáról,  a  nemzeti  értékek  és  hungarikumok  gyűjtéséről  rendezett
konferenciát a Borsod-Abaúj-Zemlén Megyei Közgyűlés és a II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi
Könyvtár 2013. november 21-én Miskolcon a megyeháza dísztermében. Az Értékmentés címmel
szervezett  tanácskozáson  Szabolcs-Szatmár-Bereg  megye  küldöttsége  vendégként  vett  részt.
Az MKE Hungarikum Munkabizottsága részéről dr. Prokai Margit igazgató asszony is az előadók
között  volt.  Az  MKE  Borsod  Megyei  Szervezet  munkájával  segítette  a  konferencia  sikeres
megrendezését. Az előadásokon több tagtársunk is részt vett. 

Tagság

Tagtoborzás terén megyénkben évek óta nem tudunk jelentős eredményeket felmutatni. Az elmúlt
évtizedben a települési könyvtárak többsége jelentős változáson ment keresztül. Számos községi
könyvtár Borsod-Abaúj-Zemplén megyében is könyvtári  szolgáltatóhellyé alakult  át.  A központi
forrásnak köszönhetően ugyan kedvezőbb feltételek mellett szolgáltatnak, de sokszor szakképzetlen
munkatárssal. A végzettséggel rendelkező munkatársakat is nehéz meggyőzni az egyesületi tagság
előnyeiről.  Minden  akadály  ellenére  a  megyei  szervezet  taglétszáma  2013-ban  szerényen,  de
emelkedett. Az egyesülethez tartozás igényét az érdeklődőkben bizonyára erősíti a tagsággal járó
ingyenes múzeumi belépő is. 

Tagjaink száma 2013-ban

Egyéni tagok 68 fő

Nyugdíjasok, egyéb 25 fő

Aktív dolgozók 42 fő 

Testületi tagok 2 fő

Tiszteletbeli tagok 1 fő

A Magyar Könyvtárosok Egyesülete küldöttközgyűlése 2013. május 8-án mint az MKE legfőbb
fóruma megalkotta a Magyar Könyvtársosok Egyesületének ügyviteli, nyilvántartási és könyvelési
rendjének  szabályzatát.  Az  ügyrendi  szabályzat  2.  pontja  foglalkozik  az  MKE  szervezeti
felépítésével. Ennek értelmében az egyes tagszervezetek nem minősülnek önálló jogi személynek,
ezért a korábbi önállósággal járó állapotot meg kell szüntetni. 

A változással járó feladatok nagyon sok terhet róttak ránk. A megyei szervezet húsz évvel ezelőtt
kért  és  szabálytalanul  kapott  adószámát  a  NAV-nál  vissza  kellett  adni,  mely  rendkívül  sok
bonyodalommal járt, kezdve az időszaki adóbevallástól a helyi iparűzési adó lemondásáig, az önálló
OTP-nél vezetett számlánk megszüntetéséig bezárólag. A számlánk megszüntetése után az MKE
Budapesten minden tagszervezet számára alszámlát nyitott. Az alszámlanyitáshoz szükséges eredeti
számlaszerződés  megkötésével  is  hihetetlen  mennyiségű  feladat  járt,  továbbá  a  számviteli
törvénynek  megfelelő  éves  könyvelés  ellenőrzése,  majd  a  zárást  követő  pénzügyi
eredménykimutatás  elkészítése  is  sok  gondot  okozott  számunkra.  Mindezek  ellenére  a  Borsod
Megyei Szervezet kötelességének érezte a gördülékeny egyesületi szervezeti átalakulás segítését.



A fenti  változások  miatt  az  új  Szervezeti  és  Működési  Szabályzat  megalkotása  is  ránk  várt.
Az egységes  SZMSZ-tervezet  hiányában megalkottuk a saját  szabályzatunkat.  Közben az MKE
elnöksége megállapította, hogy az egyesület alapszabályától és Ügyrendjétől nem lehet eltérni, ezért
elkészítettek egy egységes mintát, majd mi is újra megalkottuk saját szabályzatunkat. 

Az  MKE  küldöttközgyűlése  a  2013-as  átmeneti  évre  vonatkozóan,  a  működéssel  összefüggő
feladatok átcsoportosítása és az ebből fakadó közös finanszírozás megoldása érdekében, a közös
feladatok ellátására tagonként 635 Ft egyszeri tagdíj-átcsoportosításáról döntött. Mindenkinek, így a
Borsod  Megyei  Szervezetnek  is  a  2013.  április  1-jén  érvényes  taglétszáma  alapján  kiszámított
összeget 2013. május 30-ig az MKE számlájára át kellett utalnia. Tekintettel csekély bevételünkre,
igen érzékenyen érintett bennünket az átutalt 37 750 Ft.

Rendezvények

Programjainkat  2013-ban  is  az  elmúlt  években  elindított  sorozatok  köré  szerveztük.
A hagyományteremtés  szándékával  kezdtük  el  a  a  „Helyismereti  séták”  és az  „Ismerjük  meg
egymás könyvtárát” című rendhagyó találkozásainkat. Egykori szándékunk helyességét igazolta a
rendezvények kiszámíthatósága és állandó színvonala.  Az elnökség véleményével összhangban a
szakmai  programok  szervezésénél,  mint  minden  évben,  most  is  az  aktuális  könyvtárszakmai
kérdéseket  állítottuk  középpontba,  míg  a tanulmányutak  szervezésénél  a  közösségi  szellemet,
a hivatástudatot erősítő rendezvényeket.

Gazdálkodás

A szervezet működését 2013-ban is tagdíjakból és az adózók által felajánlott 1%-ból fedezte. Ebben
az évben az 1%-ból kapott összeg a különböző rendezvényekkel kapcsolatos kiadásokat támogatta.
A 2013. évi gazdálkodást az Ellenőrző Bizottság ellenőrizte, és mindent rendben talált. 

Nyitó egyenleg
2013. január 1-jén

Záró egyenleg
2013. december 31-én

Bankszámlán 105 734  Ft 29 338, Ft

Pénztárban - 10 000 Ft

Összesen 105 734 Ft 39 338 Ft



Rendezvények

2013. február 14. Taggyűlés
A megyei szervezet 2012. évben végzett munkájának értékelése.
A 2013. évi munkaterv ismertetése

Beszámoló az Országos Könyvtárügyi Konferenciáról
Előadó:  Soltész  Ágnes  hálózati  osztályvezető,  II.  Rákóczi  Ferenc
Megyei és Városi Könyvtár

2013. március 21. „Ismerjük meg egymás könyvtárát”
A  Magyar  Nemzeti  Levéltár  Borsod-Abaúj-Zemplén  Megyei
Levéltárának Könyvtára
Az intézményt bemutatta: Gállné Jakó Marianna igazgatóhelyettes és
Nagy Lászlóné könyvtáros

2013. április 25. „Alkotó könyvtárosok” 3. 
Bódva-völgyi  vászonhímzések  és  szőttesek.  Kamarakiállítás  és
rendhagyó beszélgetés Laki-Lukács László könyvtárossal, az MKE
Borsod Megyei Szervezetének tiszteletbeli tagjával

2012. május 24. „Helyismereti séták”
Kassa  Európa  Kulturális  Fővárosa  2013;  Szakmai  tanulmányút
Miskolc testvérvárosában
Idegenvezető: Halász Magdolna nyugdíjas könyvtárvezető

2013. szeptember 28. Tanulmányút
Boldva:  Az  Árpád-kori  bencés  apátsági  templom  és  monostor
emléke.  Barátok  háza  –  Szinpetri:  A világ  legnagyobb könyve –
Jósvafő: A Jósvafői Tájház és református templom

2013. december 9. Pannon-tenger Múzeum
Tárlatvezető:  Szolyák Péter  őstörténész,  a Herman Ottó Múzeum
Pannon-tenger Földtörténeti és Természetrajzi Tár vezetője



Ajánlások, díjak

Két  szakmai  elismeréshez  írtunk  ajánlást.  A Szinnyei  József-díj  odaítélését  javasoltuk  egykori
elnökünknek, könyvtáros kollégánknak,  Laki-Lukács Lászlónak.  A miskolci II. Rákóczi Ferenc
Megyei és Városi Könyvtárral, valamint az MKE Helyismereti Szekciójával közös akaratunk sajnos
nem találkozott a döntéshozók véleményével.

Az MKE és  az  IKSZ által  kiírt  Az év fiatal  könyvtárosa díj elnyeréséhez  Zahuczky  László
kollégánk,  tagtársunk  pályázatát  támogattuk.  A  díjat  2013-ban  ő  nyerte  el,  melyet  az  egri
vándorgyűlésen vehetett át. 

Kapcsolatok, kommunikáció

Kiváló együttműködést alakítottunk ki a Sárospataki Irodalmi Olvasókörrel. A kapcsolat elsősorban
programok  ajánlásában  valósult  meg.  Az  olvasókör  vezetője  Halász  Magdolna  több  szervezeti
rendezvényünk  állandó  támogatója  volt,  például  a  kassai  tanulmányutunkon  idegenvezetőként
segített.

A Magyar Könyvtárosok Egyesületében a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei könyvtárosok szakmai
érdekképviseletét két területi szervezet képviseli, a Borsod Megyei Szervezeten kívül a Zempléni
Szervezet. A hatékony szakmai érdekérvényesítés érdekében többször kezdeményeztük az egykor
egy szervezetként működő egyesület újra egyesítését. Valljuk, hogy igényes szakmai munka nélkül
nincs  elismert  szakmai  szervezet  sem.  Sajnos,  törekvésünk  nem  találkozott  a  zempléniek
elképzeléseivel.

A  megyei  szervezetről  minden  információ  megtalálható  a  szervezetünk  honlapján
(http://kvt96.lib.uni-miskolc.hu/mke/fooldal/).  Rendezvényeinkről  e-mailben  és  a  Facebookon  is
rendszeresen hírt adunk.

Miskolc, 2013. február 10.

Gulyás Lászlóné
elnök

1.sz.  Melléklet : Eredménykimutatás. (Az elszámolási időszak kezdő időpontja: 2013. január 1. Záró időpontja: 2013.
november 20., az adószám visszaadásának napja.)
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