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Az elnökségi ülés jegyzőkönyvét Hantal Zsófia vezeti. Felkért hitelesítők: Gerencsér Judit és 
Kiss Gábor. 
 
Egyéb elfoglaltságai miatt Oros Sándor az elnökségi ülésen nem tud részt venni.  
 
Barátné dr. Hajdu Ágnes köszönti az ülés résztvevőit és ismerteti a napirendet. Az 
elnökség egyhangúan elfogadja a napirendet, amely így alakul: 
 
Napirend: 

 
  
1) Nemzetközi Könyvfesztivál – 2017 – értékelése  
2) Határozat hozatala új tagok tagfelvételéről 
3) Pályázati ügyek  
4) Az MKE 49. Vándorgyűlése – Miskolc – előkészítés 
5) 2017. május 3. - MKE Küldöttközgyűlés értékelése   
6) MKE ügyrend  
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7) Költségvetés 2017  
8) Szervezeti ügyek  
9) 1997. évi CXL. törvény módosításáról – közös könyvtárszakmai vélemény  
10) 150/1992. (XI. 20.) Korm. rendelet módosítása 
11) Díjak, kitüntetések  

a) Szinnyei József díj 
b) MKE Emlékérem 
c) Év fiatal könyvtárosa 
d) Hallgatói pályázat 
e) Prima Primissima díj 

12) Nemzetközi ügyek 
13) MKE együttműködési megállapodások 
14) Egyebek 

 
 
1./   Nemzetközi Könyvfesztivál – 2017 – értékelése 

 
Sörény Edina – beszámol a könyvfesztivál lebonyolításáról. A rendezvény fennakadás 
nélkül zajlott le. A program összeállítása rugalmasan működött, bár a határidők betartása 
okozott némi problémát. A Supka Géza terem programja - bár kiváló volt - sok könyvtárost 
nem vonzott, és sajnos alacsony volt a hallgatóság létszáma. Ezen a szervezők jövő 
mindenképpen szeretnének változtatni.  
A Kláris kiadó társbérlőként volt jelen, két másik kiadó – a Cerkabella és az Oriold és Társai 
Kiadó – pedig bemutatót tartott a Könyvtáros Klubban. 
A fesztivál alatt problémát jelentett, hogy a galérián nagyon hideg volt, és sokan csak 
kabátban tudták végighallgatni az előadásokat. Az ígért büfé a standdal szemben csak 
szombaton épült fel, és valójában végül szinte csak egy kávégépet takart – így a büfé által 
bevonzott várt közönség csekély létszámú volt. Ettől függetlenül minden igényt, ami 
felmerült, sikerült kielégíteni. 
 
Eszenyiné Dr. Borbély Mária – úgy véli, hogy a Supka Géza terem programja az időjárás 
áldozatává vált, hiszen előző nap még havazott. Az egész kiállításon alacsony volt pénteken 
a látogatók száma. Javasolja, hogy a Supka Géza terem programját ne a Könyvtáros Klubbal 
együtt kezdjük meg – ne generáljunk belső konkurenciát.  
 
Buzai Csaba – beszámol a tapasztalatairól. Azt a visszajelzést kapta, hogy a programok 
nagyon belterjesek, és így azok csak a könyvtárosokat vonzhatták be. 
 
Kiss Gábor – jelzi, hogy a kollégái kifejezetten jól érezték magukat. 
 
Ezzel a napirend lezárásra került. 
 
 

2./  Határozathozatal új tagok tagfelvételéről 
 
Gerencsér Judit – ismerteti az előterjesztést. 2017. május hóban 23 tagjelölt kérte felvételét 
az MKE-be:  
 

Somogy Megyei Szervezet 1 

Veszprém Megyei Szervezet 1 

Helyismereti Szervezet 2 

Komárom-Esztergom Megyei Szervezet 1 

Kisalföldi Könyvtárosok Egyesülete 3 

Pest Megyei Szervezet 2 



Társadalomtudomány Szekció 1 

Tolna Megyei Szervezet 2 

Könyvtárostanárok Egyesülete 7 

Műszaki Szekció 1 

Mezőgazdasági Szervezet 1 
 
 
Határozat 
 

Az elnökség a fenti 23 fő tagfelvételi kérelmét ellenszavazat nélkül jóváhagyja. 
 
Ezzel a napirend lezárásra került. 
 

 

3./  Pályázatok  

 

Dr. Wimmer Éva – elkészítette a március 1-én lebonyolításra került Szakmai ismeretek és 
készségek c. konferenciájának teljes beszámolóját, és beadta az Nemzeti Kulturális Alapnak 
(NKA) elszámolásra.  

 

Hegyközi Ilona – tájékoztat róla, hogy három NKA pályázat került beadásra. A kompetencia 
témakörében jövő márciusban folytatódna a konferenciasorozat. A második pályázat egy két 
részes érdekérvényesítési workshop terve, valamint pályáztunk elnök asszony részére az 
idei évi lengyelországi IFLA konferencián való részvételre. Visszajelzés még nem érkezett. 

Szintén érdekérvényesítési témakörben nyújtottunk be pályázatot az IFLA-hoz egy regionális 
szemináriumra, ahol hat ország részvételével egy nemzetközi rendezvényre nyertünk 
támogatást. A pályázatunk több értékelő részéről is nagyon komoly támogatottságot kapott. 
Itt már a szerződéstervezet kitöltése folyamatban van.  

 
Ezzel a napirend lezárásra került. 
 
 
4./  Az MKE 49. Vándorgyűlése – Miskolc – előkészítés  
 
Dr. Wimmer Éva – beszámol róla, hogy folyamatban van az MKE költségeinek 
összegyűjtése. Kéri, hogy kapjon tájékoztatást a külföldi kollégák költségeit illetően. 
A miskolci kollégáktól megkapta a költségvetést; az egyeztetés folyamatban van. 
 
Kiss Gábor – tájékoztat róla, hogy a jelentkezési lap megjelent, és május 15-ig lehet 
kedvezményesen regisztrálni. A szekciók május második feléig kell, hogy leadják a végső 
programjukat. A cél az, hogy a szekciók mind az egyetem területén legyenek, mert a város 
nagyon messze van a rendezvény helyszínétől. Jelenleg 13 szekció van tervben. A 
meghívók a határon túli könyvtárosok számára kimentek, tőlük előadási igényekkel már 
hárman jelentkeztek. Három könyvtárbusz lesz nagyvalószínűséggel a vándorgyűlésen: a 
miskolci mellett a nyíregyházi és a pécsi könyvtárbusz érkezik. 
 
A Vándorgyűlés előadóiról is, illetve a jövő évi Vándorgyűlés helyszínéről egyeztetés zajlik. 
 
Buzai Csaba – jelzi, hogy csinál egy Facebook eseményt a Vándorgyűléshez. 
 
 

 

 



5./ 2017. május 3. - MKE Küldöttközgyűlés értékelése   
 

Kiss Gábor – beszámol a tapasztalatokról. Gördülékeny és hatékony volt a lebonyolítása 
köszönhetően a komoly titkársági és főtitkári előkészítő munkának. Úgy véli, Eszenyiné dr. 
Borbély Mária előadása igen aktuális volt, és jól rávilágított a szakma jelenlegi problémáira. 

 
Ezzel a napirend lezárásra került. 
 
6./  MKE ügyrend 

 

Fehér Miklós – tájékoztat az Ügyrend jelenlegi állapotáról.  

 

Egyeztetés zajlik az Ügyrendről. 

 
Határozat 
 

Az elnökség ellenszavazat nélkül jóváhagyja az MKE Ügyrend továbbítását az MKE 
Ellenőrző Bizottsága felé. 

 

Ezzel a napirend lezárásra került. 
 

 
7./  Költségvetés 2017  
 

Venyigéné Makrányi Margit – beszámol a költségvetésről. 

 

Határozat 
 
Az elnökség ellenszavazat nélkül jóváhagyja az MKE 2017-es Költségvetését. 

 

Ezzel a napirend lezárásra került. 
 


8./ Szervezeti ügyek  
 
Gerencsér Judit – jelzi, hogy Bazsóné Megyes Klára elkészítette a szervezeti beszámolót, 
melyről a következő elnökségi ülésen bővebben tárgyalunk. A problémás szervezetekről 
egyeztetés zajlik. 

 
Ezzel a napirend lezárásra került. 
 

 

9./ 1997. évi CXL. törvény módosításáról – közös könyvtárszakmai vélemény  
 
Gerencsér Judit – beszámol róla, hogy Ramháb Mária felkérésére az MKE egyeztetést 
folytatott az IKSZ-szel, mely megbeszélésen részt vett még az Ásványi Ilona (EKE), Palotai 
Mária (MOKSZ), Simon Krisztina (KTE) és Nagy Zsuzsanna (EKK), majd a közös 
könyvtárszakmai vélemény előterjesztésre került Lengyel Györgyi közigazgatási államtitkár 
elé.  
 
A törvény módosítása ennek ellenére elfogadásra került.  

 



Ezzel a napirend lezárásra került. 
 

 

10./  150/1992. (XI. 20.) Korm. rendelet módosítása 
 

Barátné dr. Hajdu Ágnes – jelzi, hogy a minisztérium felkérésére elkészítette az MKE 
álláspontját, és továbbította az EMMI felé. 

 
Ezzel a napirend lezárásra került. 
 
 
11./ Díjak, kitüntetések  
 

a. Szinnyei József díj 
 

Ez a napirendi pont zárt ülés keretei között zajlik. 
 
b. MKE Emlékérem 

 
Bazsóné Megyes Klára – jelzi, hogy a tanács elnökeként az MKE Emlékérem 
odaítélésében jelentős segítséget tud nyújtani, hiszen a jelöltek egyesületi munkáját 
közvetlenül látja.  
 

c. Év fiatal könyvtárosa 
 
Gerencsér Judit – tájékoztat róla, hogy a felhívás elkészült és közzé lett téve. A pályázat 
határideje: május 31. 
  

d. Hallgatói pályázat 
 
Kiss Gábor – tájékoztat róla, hogy a pályázat előkészítése folyamatban, hamarosan 
közzétehető a Katalisten és a tanszékeken. 
 

e. Prima Primissima 
 
Barátné dr. Hajdu Ágnes – Marék Veronikát javasolja felterjeszteni. 

 
Határozat 
 

Az elnökség 5 igen és egy tartózkodással jóváhagyja Marék Veronika jelölését. 

 
Ezzel a napirend lezárásra került. 
 

 

12./  Nemzetközi ügyek 

 

Barátné dr. Hajdu Ágnes – jelzi, hogy az IFLA létre akar hozni egy világtérképet, melyen az 
országok könyvtári adatai szerepelnek. A kérdőív azonban nem csupán a könyvtárakra, 
hanem a könyvtári ellátást biztosító helyekre is kiterjed. Kéri a Könyvtári Intézet segítségét 
ennek megválaszolásában. 

 



A dániai tanulmányút kapcsán felveti, hogy Gerencsér Judit számára az elnökség hagyja 
jóvá, hogy a napidíjon túl magasabb összeg legyen nála tartalékként. A fennmaradó összeg 
természetesen az utat követően elszámolásra kerül. 

 

Határozat 
 

Az elnökség ellenszavazat nélkül jóváhagyja Gerencsér Judit számára a dániai 
tanulmányút során a napidíjon túli magasabb összeg biztosítását tartalékként. 

 
Ezzel a napirend lezárásra került. 
 

 
13./ MKE együttműködési megállapodások 
 
Barátné dr. Hajdu Ágnes – tájékoztat a Szabó Ervin könyvtárral kötendő együttműködési 
megállapodás módosításáról, valamint jelzi, hogy az ELTE és az OGYK együttműködési 
megállapodása is tárgyalás alatt van.  

 
Ezzel a napirend lezárásra került. 
 
 
14./  Egyebek 
 

- Meghívások 
 

Barátné dr. Hajdu Ágnes – tájékoztat róla, hogy a Népművelők Egyesülete és az MLE 
meghívta a vándorgyűlésükre. A Szabó Ervin könyvtár HírÉrtékTár c. konferenciáján Dr. 
Redl Károly alelnök úr vesz részt.  

 
Ezzel a napirend lezárásra került. 
 
 
Budapest, 2017. május 10. 
 

 
 

Hantal Zsófia 
jegyzőkönyvvezető 

 
Hitelesítők: 
 
 

 
 

Kiss Gábor      Gerencsér Judit 
 
 
 


