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Jegyzőkönyv  
 

A Magyar Könyvtárosok Egyesülete elnöksége  
2018. június  6-án 10.00  órai kezdéssel tartott  

elnökségi üléséről.   
 

Helyszín: Országos Széchényi Könyvtár, VIII. emeleti tárgyaló 
 
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 
    

Elnökség póttagok:     Kóródy Judit 
 
Meghívottak:      Hantal Zsófia titkárság 

Molnár Ilona titkárság 
Hegyközi Ilona 
Szóllás Péter, a tanács elnöke 
Pappné Beke Judit Fejér György Városi Könyvtár 
igazgató 
Szabóné Mikla Éva Fejér György Városi 
Könyvtár igazgatóhelyettes 

      Buriánné Tarró Edit  
                                                                     Fejér Megyei Szervezet elnöke 
      Vasné Borsos Beáta  
                                                                     Vörösmarty Mihály Megyei Könyvtár igazgatója 
 
Az elnökségi ülés jegyzőkönyvét Hantal Zsófia vezeti. Felkért hitelesítők: Gerencsér Judit és 
Kiss Gábor. 
 
Az elnökségi ülésen egyéb teendői okán nem tud részt venni Takáts Béla és Venyigéné 
Makrányi Margit. Meghívott vendég Pappné Bele Judit és Szabóné Mikla Éva a keszthelyi 
vándorgyűlés szervezőbizottsága nevében, valamint Vasné Borsos Beáta és Buriánné Tarró 
Edit a jövő évi vándorgyűlés szervezőbizottsága nevében. 
 
Barátné dr. Hajdu Ágnes köszönti az ülés résztvevőit és ismerteti a napirendet. Az 
elnökség egyhangúan elfogadja a napirendet, amely így alakul: 
 
Napirend: 

 
1. Határozat hozatal új tagok tagfelvételéről 
2. MKE 51. vándorgyűlés előkészítése  
3. Fitz József díj  
4. MKE 50. vándorgyűlés, Keszthely  
5. 2018. május 11.  Küldöttközgyűlés értékelése  
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6. Pályázati ügyek  
7. Szervezeti ügyek  

a. GDPR felkészülés  
b. Számlázási kérdések  

8. Díjak, kitüntetések 
a. Év ifjú könyvtárosa 
b. Hallgatói pályázat  
c. Príma Primissima Díj 
d. MKE Emlékérem 

9. MKE honlap  
10. Nemzetközi ügyek – IFLA workshop Párizs  
11. Egyebek  

 
 

1./  Határozathozatal új tagok tagfelvételéről 
 

Hantal Zsófia – ismerteti az előterjesztést. 2018. június hóban 7 tagjelölt kérte felvételét az 
MKE-be:  
 

Pest Megyei Szervezet 1 

Zenei Szervezet 2 

Mezőgazdasági Szervezet 1 

Somogy Megyei Szervezet 1 

Zala Megyei Szervezet 2 
 
Határozat 
 

Az elnökség a fenti 7 fő tagfelvételi kérelmét ellenszavazat nélkül jóváhagyja. 
 
Ezzel a napirend lezárásra került. 
 
 
2./   MKE 51. vándorgyűlés, előkészítése  
 
Kiss Gábor – bemutatja Vasné Borsos Beátát és Burriánné Tarró Editet, akik a jövő évi 
vándorgyűlés megrendezése kapcsán érkeztek Székesfehérvárról. Beszámol róla, hogy 
személyesen megtekintette a helyszínt, és lehetségesnek tartja a vándorgyűlés 
lebonyolítását Székesfehérváron. A helyszínen kollégiumi szobák is igénybe vehetők, 
közepes minőségűek, kb. 400 fő szállásolható el itt, de nagyon kedvezményes. A helyszínek 
többnyire negyedórára vannak egymástól gyalog. A polgármester úrtól kaptunk egy 
szándéknyilatkozatot, nyitott a rendezvényre. A számlázást egy kolléga tudná végezni. 
 
Határozat 
 
Az elnökség ellenszavazat nélkül támogatja, hogy Székesfehérváron legyen az MKE 51. 
vándorgyűlése. 
 
Ezzel a napirend lezárásra került. 
 
 
3./  Fitz József díj  
  
Szóllás Péter – beszámol a Fitz József díjra jelölt könyvekről. 
 
Az elnökség meghozza döntést a díjazottokról. 

 
Ezzel a napirend lezárásra került. 
 



 
4./ MKE 50. vándorgyűlés, Keszthely  
 
Barátné dr. Hajdu Ágnes – egyeztetést kezdeményez a vándorgyűlés meghívottjairól. Az 
első vándorgyűlés résztvevőit a kisplenáris ülésen emléklappal köszöntjük. 
 
Pappné Beke Judit – beszámol róla, hogy 754 fő jelentkezett eddig, amiben az előadók 
még nem szerepelnek. Baráti találkozóra 271 fő jelentkezett. 11 szekció lesz. A Múzeumi és 
a Mezőgazdasági szekció délután rendez szakmai programot. A szekciók előadásának 
beosztásáról egyeztetés zajlik. Prof. Dr. Freund Tamás az előadást követően dedikál. Az 
időkapszula tartalmát – melyet emlékként hagyunk hátra 2068-ra - egyeztetik. 
 
Barátné dr. Hajdu Ágnes – felveti, hogy a külföldi és a határon túli magyar kollégák 
számára szekciót rendezhet az MKE, mely során az MKE-hez fűződő kapcsolatukról 
beszélhetnek majd. Erre a kisplenáris ülésen kerül sor. Az előadókról egyeztetés zajlik 
 
Ezzel a napirend lezárásra került. 
 
 
5./ Pályázati ügyek  
 

Hegyközi Ilona – jelzi, hogy a vándorgyűlés szerződése még nem érkezett meg, pedig a 
jogcímek kapcsán ezt fontos lenne már ismerni. Az idei IFLA konferenciára megérkezett a 
pozitív támogatási értesítés. Az IFLA workshop konferencia és a Szakmai kompetencia 
pályázatának elszámolása hamarosan elkészül. 
 

Ezzel a napirend lezárásra került. 
 
 

6./  Szervezeti ügyek  
 

a. GDPR felkészülés  
 
Gerencsér Judit – jelzi, hogy a tagok számára elkészített egy nyilatkozatot az adatvédelemi 
rendelet kapcsán. Elektronikusan vagy postán aláírva kell bekérni. Elektronikusan egy online 
felületen ez kivitelezhető, és akinek ez nem megfelelő (pl. mert nincs email címe) azzal 
postai úton kell felvenni a kapcsolatot. Az új belépők esetében minden esetben el kell kérni a 
nyilatkozatot.  
 
Barátné dr. Hajdu Ágnes – kéri a kollégákat, hogy az adatvédelmi szabályzatot egy hét 
alatt nézzék át, és jelezzenek vissza, hogy minél hamarabb felkerülhessen a honlapra. 
 

b. Számlázási kérdések  
 
Hantal Zsófia – beszámol az új számlázási helyzetről: májustól minden tagdíjbefizetés után 
számlát kell kiállítani a befizető számára. Ez jelentős, megnövekedett számlaforgalmat 
generál, mely terhe némileg kiváltható lehet az elektronikus számlázásra való áttéréssel. Ezt 
elsőre kísérleti céllal bevezetheti az MKE. 
 
 Határozat 
 
Az elnökség ellenszavazat nélkül a Hessyn számlázó program használatát öt szervezet 
számára rendelkezésre bocsátja, hogy az egyesület kipróbálja ezt a lehetőséget. 
 
Ezzel a napirend lezárásra került. 
 

 

7./ 2018. május 11. - Küldöttközgyűlés értékelése  



 
 

Barátné dr. Hajdu Ágnes – a küldöttközgyűlés sikerrel lezajlott, a szervezetek jelentős 
létszámban képviseltették magukat. Minden a tervek szerint került megvalósításra.  

 

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

a. Év ifjú könyvtárosa 
 
Fehér Miklós – beszámol róla, hogy három jelentkező pályázott idén. Az elbírálás 
folyamatban. 
 

b. Hallgatói pályázat  
 

Kiss Gábor – tájékoztat, hogy egy hallgató jelentkezett a pályázatra.  
 

Határozat  
 
Az elnökség ellenszavazat nélkül támogatja a jelentkezett hallgató részvételét a 
vándorgyűlésen. Az 1 %-ból fennmaradó összeget az Év ifjú könyvtárosa pályázat 
nyertesére fordítja az MKE. 
 

c. Príma Primissima Díj 
 

Barátné dr. Hajdu Ágnes – idén Marék Veronikát terjesztette fel az MKE. 
 

d. MKE Emlékérem 
 
Az elnökség zárt ülésen egyeztet. 
 
Ezzel a napirend lezárásra került. 
 
 
9./ MKE Honlap 
 
Barátné dr. Hajdu Ágnes – a honlap bizottság a jövő héten ül össze. Tamáska Lajos nem 
látja akadályát, hogy megossza az INKA szerverét az MKE-vel. 
 
Ezzel a napirend lezárásra került. 
 
 
10./   Nemzetközi ügyek – IFLA workshop Párizs  
  
Barátné dr. Hajdu Ágnes – beszámol róla, hogy a párizsi IFLA workshop nyomán az MKE a 
mai napon megtartja a Global Vision helyi regionális workshopot. Az IFLA főtitkára 
megkereste, és jelezte, hogy az IFLA workshop során Ágnes által vezetett asztal volt a 
legsikeresebb, és ennek kapcsán meghívták New Yorkba, ahol részt vehet egy két napos 
workshopon.  
 
Ezzel a napirend lezárásra került. 
 
 
 
 
 
 



 
Budapest, 2018. június 6. 

 
 
 

Hantal Zsófia 
jegyzőkönyvvezető 

 
Hitelesítők: 
 
 

 
Gerencsér Judit     Kiss Gábor 


