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Jegyzőkönyv  
 

A Magyar Könyvtárosok Egyesülete elnöksége  
2015. július 16.-án 10.00 órai kezdéssel tartott  

elnökségi üléséről.   
 

Helyszín: Szolnok, Szolnoki Főiskolai Campus, Tisza Liget Sétány 14., Rektori tárgyaló 
(160-as terem) 
 
Jelen vannak az MKE elnökség tagjai:  Barátné dr. Hajdu Ágnes  

Buzai Csaba 
Eszenyiné dr. Borbély Mária 
Fehér Miklós  
Gerencsér Judit 
Kiss Gábor  
Oros Sándor  

      Dr. Redl Károly 
Takáts Béla  
    

Elnökség póttagok:     Kóródy Judit 
      Venyigéné Makrányi Margit   
  
Ellenőrző bizottság elnöke:   Dr. Amberg Eszter    
Tanács elnök:     Bazsóné Megyes Klára     
Meghívottak:  Hantal Zsófia titkárság 
      Dr. Wimmer Éva 

Lászlóné Nagy Ilona igazgató, Verseghy Ferenc 
Könyvtár Szolnok 
Némethné Matastik Magdolna, Verseghy Ferenc 
Könyvtár Szolnok 
Kincses Julianna könyvtárvezető, Szolnoki 
Főiskolai Könyvár  

       
Biczák Péter és Molnár Ilona (titkárság) az ülésen nem tud részt venni. Meghívott Lászlóné 
Nagy Ilona igazgató és Némethné Matastik Magdolna, Verseghy Ferenc Könyvtár Szolnok, 
valamint Kincses Julianna könyvtárvezető, a Vándorgyűlés szervezőbizottsága nevében. 
 
Az elnökségi ülés jegyzőkönyvét Hantal Zsófia vezeti. Felkért hitelesítők: Fehér Miklós és 
Kiss Gábor. 
 
Barátné dr. Hajdu Ágnes köszönti az ülés résztvevőit és ismerteti a napirendet. Az 
elnökség egyhangúan elfogadja a napirendet, amely így alakul: 
 
Napirend: 

1. Határozat az új tagok tagfelvételéről 
2. Az MKE 47. Vándorgyűlése 

mailto:mke@oszk.hu


3. Tájékoztatás a Kulturális Kerekasztal üléséről 
4. Egyebek 
5. A hallgatói pályázat nyerteseinek, valamint a Vándorgyűlés határon túli vendégeinek 

fogadása, köszöntése 
 
Barátné dr. Hajdu Ágnes javasolja az elnökségi ülések diktafonra vételét azzal a kitétellel, 
hogy a jegyzőkönyv elkészülte után a felvétel törlésre kerül. 
 
Határozat 
 

Az elnökség a fenti javaslatot ellenszavazat nélkül jóváhagyja. 
 
 
1./  Tagfelvételi határozat 

 
Gerencsér Judit – ismerteti az előterjesztést. 2015. július hóban az alábbi 7 tagjelölt 
kérte felvételét az MKE-be: 

 
Sorszám Név Szervezet 

1 Roósz Gergő Jogi Szekció 

2 Szeleczki Józsefné  Bács-Kiskun Megyei Szervezet 

3 Czinege András Műszaki Szekció 

4 Kerekes Pál, dr. Pest Megyei Szervezet 

5 Magony Györgyné Csongrád Megyei Könyvtárosok Egyesülete 

6 Sándorné Zöllei Mária Csongrád Megyei Könyvtárosok Egyesülete 

7 Farkas Dániel Komárom-Esztergom Megyei Szervezet 

 
Határozat 
 

Az elnökség a fenti 7 fő tagfelvételi kérelmét ellenszavazat nélkül jóváhagyja. 
 
2./ Vándorgyűlés. A rendezvénnyel kapcsolatos információk 

 
Lászlóné Nagy Ilona – Tájékoztatást ad az aktuális helyzetről. A vendégek 
folyamatosan érkeznek. A nyitó plenáris ülésre a polgármester nem tud jönni, helyette 
Tasnádi Zoltán, önkormányzati képviselő érkezik. Fejér Andor alpolgármester lesz 
jelen a sajtótájékoztatón. Az állófogadáson a polgármester mond már köszöntőt.  A 
plenárisra nem fér be minden résztvevő, ezért az aulában kivetítik. 

 
Takáts Béla – Kb. 700 résztvevője van a vándorgyűlésnek – a lemondásokkal együtt. 
Múlt héten 716 volt. Kevesebb a helyben megszálló vendég, mint az elmúlt években. 
Az érkező kollégákkal minden rendben, problémák nem merültek fel. 
 
Barátné dr. Hajdu Ágnes – Nagy Attila telefonált, hogy nem tud részt venni a nyitó 
plenárison, így nem tudja felolvasni a laudációt – de továbbította és átadta azt a 
szervezők részére. Závogyán Magdolna nem tud ideérni a sajtótájékoztatóra. Ennek 
okán Ágnes javasolja, hogy a kiállítás megnyitót és sajtótájékoztató cseréljük fel az 
elkövetkező vándorgyűléseken – így biztosabb, hogy a minisztérium képviselője részt 
tud venni a sajtótájékoztatón is. Závogyán Magdolna érkezik a nyitó plenárisra, 
viszont a köszöntő után távoznia kell. 
 

Ezzel a napirend lezárásra került. 
 
 
3./ Tájékoztatás a Kulturális Kerekasztal üléséről 



 
Barátné dr. Hajdu Ágnes – 2015. július 8-án a Néprajzi Múzeumban kibővített 
kulturális kerekasztal került megrendezésre. Az üléssorozat 3. találkozója 60 civil 
szervezet meghívásával folytatódott. Az előzőnek nem volt tagja az MKE, ez egy új 
lehetőség számunkra. Hoppál Péter, az EMMI kultúráért felelős államtitkára 
elmondta, hogy a társadalom működésének a legjobb indikátora az életminőség 
determinálása, és az, hogy a kulturális ellátásából a társadalom hány százaléka 
részesül.  

A kulturális ellátásnak két szintjét nevezte meg. A magas kultúra támogatása 
mellett a vidék kulturális alapellátásnak biztosításáról sem mondhatnak le – egyik 
nem mehet a másik kárára. Színházlátogatás kivitelezéséhez nem elég az utaztatás, 
hanem aktivizáció felkeltése is szükséges. Az államtitkár szerint a közösségek 
megszűntek a kis településeken – ám a közgyűjteményi szekció, melyben a 
könyvtárosok is voltak ezt cáfolta és példákat sorolt fel összefoglalójában.  

Závogyán Magdolna, az EMMI kultúráért felelős helyettes államtitkára szerint 
a kultúrának van egyedül társadalomformáló ereje. Ágazati szinten kell szinergiát 
alkotni, melynek két színtere van: a helyben levő, és a szolgáltatás színtere. Ezeket 
párhuzamba állítva mutatta be a saját tapasztalatai alapján. 3200 településből 2003-
on van kulturális közfoglalkoztatottság. Hivatkozott az OperaKaland programra.  
Kiemelte a közösségfejlesztést.  

A közgyűjteményi munkacsoportban részt vett az IKSZ, a KTE, a EK és az 
MKE. A munkacsoportban elhangzott, hogy 24 000 közalkalmazott van; az 
intézményrendszer kiemelése; valamint, hogy a kis közösségeket nem felülről kell 
szervezni, hanem ezekre építeni kell. A könyvtár szolgáltatásaira nem lehet 
közfoglalkoztatásban alapozni, hanem szakemberekre van szükség. A támogatási 
rendszer továbbfejlesztése szükséges. Mindenkinek feladata van az alapellátásban.  

A záró plenáris ülésen a szekciók beszámoltak az elhangzottakról. Az eddig 
készült anyagokat közzé teszik. További javaslatok szerint problématérképet kell 
készíteni, és azok mentén kell felépíteni a munkát. Indítványozták, hogy az NKA-nak 
legyen egy külön kulturális alapellátási kuratóriuma, ami ezeket támogatja.  

Az MKE-re sok feladat vár majd ezekben a témakörökben, ezért a stratégiába 
is bele kell építeni, valamint tanfolyamok létrehozásában is lehetne gondolkodni. 
 

 
Ezzel a napirend lezárásra került 

 
4./ Egyebek 
 

 Kiss Gábor – Jövő évi vándorgyűlés Veszprémben lesz. Az ottani fesztiválok 
miatt előrébb kerülne a vándorgyűlés: júl. 6-9 között. 

Határozat 
 
Az elnökség a 2016-os vándorgyűlés időpontját ellenszavazat nélkül jóváhagyja. 
 

 Barátné Hajdu Ágnes: Nem nyertünk további pályázatokon a 80. éves MKE 
ünnepi konferenciához, ezért annak helyszíne a már bevált ELTE Jogi kari 
díszterem. Várható időpontja 2015. november 25. a terem elfoglaltságától 
függően.   

 

 Wimmer Éva – ehhez a módosítást kell kérni a pályázatban. 
 

 Kiss Gábor – levélszavazást javasol a témában. 
 

 Gerencsér Judit - Tájékoztatás ad arról, hogy kifizettük az EBLIDA és az IFLA 
tagdíjakat.  



 
Ezzel a napirend lezárásra került. 

 
 
5./ A hallgatói pályázat nyerteseinek, valamint a Vándorgyűlés határon túli 

vendégeinek fogadása, köszöntése 
 
 
 
Budapest, 2015. július 16. 
 

 
 

Hantal Zsófia 
jegyzőkönyvvezető 

 
Hitelesítők: 
 
 

 
 

Kiss Gábor      Fehér Miklós 
 


