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      Dr. Redl Károly 
Takáts Béla  
    

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

Molnár Ilona titkárság 
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Buzai Csaba és Venyigéné Makrányi Margit egyéb elfoglaltsága miatt nem tud jelen lenni az 
elnökségi ülésen.  
Az elnökségi ülés jegyzőkönyvét Hantal Zsófia vezeti. Felkért hitelesítők: Gerencsér Judit 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: 

  
 Határozat hozatal új tagok tagfelvételéről 

 Az MKE 49. Vándorgyűlése – Miskolc - előkészítés  

 Pályázati ügyek  

 Füzéki díj  

 2016. novemberi szakmai konferencia előkészítése  

 MKE stratégia  

 MKE ügyrend  

 Egyebek 
 

mailto:mke@oszk.hu


1./  Határozathozatal új tagok tagfelvételéről 
 

Gerencsér Judit – ismerteti az előterjesztést. 2016. október hóban 7 tagjelölt kérte felvételét 
az MKE-be:  
 

Borsod Megyei Szervezet 2 

Jogi Szekció 1 

Zala Megyei Szervezet 2 

Tudományos Szakkönyvtári Szervezet 2 

 
Határozat 
 

Az elnökség a fenti 7 fő tagfelvételi kérelmét ellenszavazat nélkül jóváhagyja. 
 
Ezzel a napirend lezárásra került. 
 
 
2./  Pályázati ügyek 
   

Dr. Wimmer Éva – beszámol róla, hogy az EMMI-től kapott működési támogatáshoz készül 
a költségvetés. A NEA működési pályázatához a beszámoló van hátra. A Vándorgyűlés 
elszámolását és beszámolóját elkészítette, és napokban beküldésre kerül. Elszámolásra vár 
még az IFLA konferencia pályázata, amihez nemrég kaptuk meg a szerződést. A Szabolcs-
Szatmár-Bereg Megyei Szervezet Gulag-emlékpályázat programja is megvalósításra került, 
ott is az elszámolás van soron. Egyéb kiírásról nem tud. A novemberi, IFLA trendek és a jövő 
márciusban esedékes, szakmai trendekkel kapcsolatos pályázat folyamatban van. 

 
Ezzel a napirend lezárásra került. 
 
 
3./ MKE stratégia  
 

Barátné dr. Hajdu Ágnes – tájékoztat, hogy a tervezethez 9 szervezet nyújtotta be a 
szövegszerű javaslatait. A javaslatokról és a stratégiáról az elnökség egyeztetést folytat. A 
stratégia további köröztetésére nincsen szükség. 

 
Határozat 
 

Az elnökség ellenszavazat nélkül elfogadja az MKE stratégiát.  
 
Ezzel a napirend lezárásra került. 

 
 

4./ MKE ügyrend  

 
Dr. Amberg Eszter – jelzi, hogy a novemberi elnökségi ülésre egy tervezetet terjeszt az 
elnökség elé. 

 
Ezzel a napirend lezárásra került. 

 
 

5./ Füzéki díj  
 

Fehér Miklós – tájékoztat a díjazott kiválasztásáról. Egy jelölt több helyről kapott jelölést, de 
ez nem befolyásolta a kuratórium döntését. Az idei díjazott Haraszti Pálné lesz. Az átadás 
időpontja és helyszíne: október 21. 10.30, OSZK. Az ünnepi program során ifj. Entz Géza fog 



beszélni édesapja ’56-os eseményeket is magába foglaló naplójáról, melyből kiadvány 
készült. Beszédet mond még Füzéki Bálint és Papp István is. 

 

Barátné dr. Hajdu Ágnes - kéri Kiss Gábort, hogy írjon egy felkérő levelet a szervezetek 
felé, hogy gyűjtsék össze és küldjék meg az általuk ismert ’56-os könyvtárosok történeteit. 

 
Ezzel a napirend lezárásra került. 
 
 
6./  2016. novemberi szakmai konferencia előkészítése 

 

Eszenyiné dr. Borbély Mária – beszámol a konferencia előkészítéséről. A kezdés időpontja 
korábbra került, 10 órára. Ismerteti az előadók névsorát és a várható előadások témáit.  

 

Dr. Wimmer Éva – kéri, hogy a várható költségekről tájékoztassák. 

 

Molnár Jánosné – jelzi, hogy az eredetileg kért étkezési árajánlat nem fér bele a 
költségvetésbe.  

 

Barátné dr. Hajdu Ágnes – módosítjuk a megrendelést, és nem kérünk meleg étkeztetést a 
konferenciára.  

 
Ezzel a napirend lezárásra került. 
 

 

7./  Az MKE 49. Vándorgyűlése – Miskolc - előkészítés  
 

Eszenyiné dr. Borbély Mária – összegyűjtötte 2017-es év várható témáit. Az IFLA 
Könyvtárak, Szolidaritás, Társadalom címmel tartja következő évi konferenciáját. Az EBLIDA 
Gondoljuk újra! hívószóval tervezi a jövő évét. Más fórumokon az ökológia és a szolidaritás 
kerül majd előtérbe. 2017 az egészséges közösségek és a reformáció éve lesz.  

 

Az elnökség egyeztet a miskolci Vándorgyűlés témájáról. Munkacímként az „Életmód, 
életminőség, szolidaritás – Könyvtárosok a társadalom szolgálatában” címet jelöli meg. 

 
Ezzel a napirend lezárásra került. 
 

 

8./  Egyebek 

 

- Maradj talpon  
 
Barátné dr. Hajdu Ágnes – tájékoztat róla, hogy a Duna Tv Maradj Talpon c. műsora 
megkereste az MKE-t, hogy egy könyvtárosokról szóló részbe delegáljon tagokat. A műsor 
felvétele megtörtént, és nagyon sikeresnek bizonyult. Ez kiváló alkalom volt az egyesület 
média megjelenésére.  

 
-  Pályázat véleményezés 

 
Barátné dr. Hajdu Ágnes – jelzi, hogy az EFOP 4.1.7-16 új pályázatáról kérték az MKE 
állásfoglalását, melyet az IKSZ-szel közösen alakított ki. A véleményezés felkerül az MKE 
honlapjára. 
 

- Honlap 



 
Gerencsér Judit – jelzi, hogy Dávid Boglárka munkájának köszönhetően a Fotótár újra 
elérhető a honlapon. 
 
Határozat 

  
A honlap domain-nevének fenntartását az elnökség ellenszavazat nélkül jóváhagyja  

 
-  Kárpátaljai kollégák látogatása 

 
Barátné dr. Hajdu Ágnes – beszámol a kárpátaljai kollégák látogatásáról, melynek során 
fogadta a határon túli könyvtárosokat, megismertette őket az MKE munkájával, és erősítette, 
tovább építette a kapcsolatokat a kárpátaljai kollégákkal. 
  

-  Európai Parlamenti meghívás 
 
Barátné dr. Hajdu Ágnes – jelzi, hogy az előkészületek folyamatban vannak. A 
konferencián alkalom kínálkozik arra, hogy találkozóra kerüljön sor valamelyik magyar 
európai képviselővel. A rendezvényen megjelenítésre kerül majd egy plakát, mely a magyar- 
országi közkönyvtárakat népszerűsíti. 
 

- KSH mikrocenzus – együttműködési megállapodás kötése 
 
Barátné dr. Hajdu Ágnes – tájékoztat az együttműködési megállapodás aláírásáról. A 
szervezetek számára közzétettük azokat az anyagokat, amelyekkel népszerűsíthetik a 
mikrocenzust a könyvtárakban. 
 

- Alkotó Könyvtáros – OIK megnyitó 
 
Gerencsér Judit – beszámol a megnyitóról, amely szeptember 26-án zajlott le. A kiállításon 
Nagy Mária fotókiállítása tekinthető meg. 
 

-  Ellenőrző Bizottsági ülés 
 
Dr. Amberg Eszter – jelzi, hogy október 13-án Ellenőrző Bizottsági ülést tartanak. 

 
Ezzel a napirend lezárásra került. 
 

 
Budapest, 2016. október 12. 
 

 
 

Hantal Zsófia 
jegyzőkönyvvezető 

 
Hitelesítők: 
 

 
Kiss Gábor      Gerencsér Judit 

 


