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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: 

 
1) Nőinformációs könyvtári szolgáltatás rendszer – meghívott vendégek, előadók: 

Billédi Ferencné és Fonyó Istvánné  

2) Az MKE 48. vándorgyűlése – Veszprém  

3) Határozathozatal új tagok tagfelvételéről  

4) Pályázati ügyek  

5) MKE Munkaterv  

6) MKE Költségvetés 2016  

7) XXIII. Budapesti Nemzetközi Könyvfesztivál – MKE részvétel  

8) The World Through Picture Books: Librarians’ favourite books from their 
country. Expanded 2nd Edition  

9) 2016. március 3-ai konferencia előkészítése  

10)  Pécsi és Baranyai Könyvtárosok Egyesülete – társult tagság helyzete  

11)  NKA – MKE delegálás  

12)  Költségtérítési szabályzat  

13)  MKE Ügyrend  

14)  Állami, országos háttérintézmények, költségvetési szervek átszervezése, 
illetve megszüntetése – 2016  

15)  2016 Nemzeti kultúra - társadalom, gazdaság, jólét – beszámoló  

16)  Fenntartható kistérség fejlesztések, közösségépítés - 2016. január 12. - 
szakmai nap beszámoló – felkért előadó: Fehér Miklós  

17)  Füzéki István díj - felkért előadó: Fehér Miklós  

18)  Egyebek  

1./  Nőinformációs könyvtári szolgáltatási rendszer – meghívott vendégek, előadók: 
Billédi Ferencné és Fonyó Istvánné 

Billédi Ferencné – a nőinformációs központról ad tájékoztatást, amellyel a Publika Kör négy 
évvel ezelőtt kezdett el foglalkozni. A téma azóta számos helyen került publikálásra – többek 
között a TMT-ben is, ahol részletesen beszámoltak az előkészületekről, a célokról és az eddig 
elért eredményekről.  

Két éve sor került egy összefoglaló konferenciára az Akadémiai Könyvtárban. Ennek keretében 
vendégül látták az osztrák nemzeti könyvtár Ariadne szolgáltatásának vezetőjét, mely rendszer - 
véleménye szerint - a legjobban kivitelezett nőinformációs szisztéma Európában. Az Ariadne 
kiinduló pontot jelentett a további munkálatokhoz.  

A konferenciát követően – 2014 októberében - megkereste Balog Zoltán miniszter urat, mert úgy 
vélte, ez a témakör nem pusztán a Közgyűjteményi Főosztályt érinti, hanem a teljes kulturális 
szférára kiterjed.  



2015 februárjában Sepsey Tamásné dr. Vígh Annamária főosztályvezető asszony összehívott 
egy megbeszélést az EMMI-ben, amelyen az MKE korábbi elnöke is, Bakos Klára is részt vett. 
A minisztérium álláspontja pozitív volt. Elfogadták azt a javaslatot, hogy az OSZK legyen ennek 
a rendszernek a vezetője. Javasolták az OSZK-nak, hogy adjanak be egy pályázatot az NKA-
nál egy megvalósíthatósági tanulmányra. A Publika Kör szakértő bizottsága – melynek elnöke 
Fonyó Istvánné - kidolgozza a rendszer pontos részleteit, melyet összefoglalnak egy 
tanulmányban. 2015 tavaszán a Könyvtári Intézettel közösen fogtak a pályázat elkészítéséhez, 
ám végül az OSZK adminisztrációs okokból kicsúszott a beadási határidőből, és azóta se volt 
mód további pályázatok elnyerésére. 

Mindezek ellenére további tárgyalásokat folytattak Tüske László főigazgató úrral, ahol 
megállapodtak, hogy az OSZK felterjeszti a főosztály felé, hogy a nőinformációs rendszerről 
szóló megvalósítási tanulmányt elkészíthessék – ám végül ekkor sem jártak sikerrel. Azóta több 
irányból érdeklődtek, hogy mire számíthatnak a továbbiakban, de választ nem kaptak. 

Örömmel vették a meghívást az MKE elnökségi ülésére. A tartalékaik kimerültek, a 
pályázatokon nem nyernek. Úgy véli, hogy az MKE támogatását tudja kifejezni azzal, ha a 
szakmát érintő komoly fejlesztésekhez hozzájárul – első sorban azzal, hogy véleményt nyilvánít 
róla.  

Fonyó Istvánné – úgy véli, ez a téma napjainkban rendkívül hangsúlyos, nem csak a könyvtári 
szakma szempontjából. Írásos véleménynyilvánítást kérnek az MKE-től. Tájékoztat, hogy a 
könyvtárak között végeztek egy kérdőíves felmérést is: pozitívan visszajelzéseket kaptak arról, 
hogy szívesen vállalnák az adatszolgáltatást később. 

Barátné dr. Hajdu Ágnes – jelzi, hogy az IFLA-nak van egy külön szekciója is, ami a 
nőinformációs rendszerek szolgáltatásaival foglalkozik. Létezik egy női tezaurusz – ami nem 
azonos a feminizmussal -, tehát a tartalomfeltárás eszközei között is találhatóak speciálisan 
olyanok, amely kifejezetten alkalmasak erre. Jelzi, hogy két évvel ezelőtt az ELTE-n kidolgozott 
egy tantárgyat egy tervezett Női tanulmányok szakhoz. Felveti, hogy ezzel is ki lehet egészíteni 
az eddig meglévő anyagokat, és szívesen megadja a tantárgyi felelős elérhetőségeit. 

Az MKE nem látja akadályát, hogy ezt az ügyet erkölcsi síkon támogassa. Kérjük, hogy adjanak 
meg néhány szempontot az írásos véleménynyilvánításhoz.  

Billédi Ferencné – köszöni, és kéri, ha további észrevételei vannak az elnökségnek, azt 
jelezzék feléjük. 

Barátné dr. Hajdu Ágnes – kéri Gerencsér Juditot, hogy összekötőként tartsa a kapcsolatot 
Billédi Ferencnével és Fonyó Istvánnével. 
Ezzel a napirend lezárásra került. 

2./  Az MKE 48. vándorgyűlése – Veszprém  

Barátné dr. Hajdu Ágnes – kéri, hogy a kommunikációra nyomatékos figyelmet fordítsunk. 
Ramháb Mária hangsúlyozta, hogy nem lesz csúszás az NKA pályázatok kiírásában. 

Pálmann Judit – beszámol róla, hogy az elnökség Veszprémbe látogató tagjai megtekintették a 
Hangvillát, valamint a szállásokat is, és elnyerte tetszésüket. Az étkezés is a Hangvillában lesz, 
ugyanolyan árakon, mint a tavalyi vándorgyűlésen – annak ellenére, hogy balatoni főszezon 
idejére esik. Az ülések cateringje a regisztrációs díjakból lesz fedezve. Az állófogadás 
helyszínét a Pannon Egyetem ingyen biztosítja. A kirándulások is körvonalazódnak már. A 
konferenciacsomag tartalma is alakul – valószínűleg vászontáskát választanak. 

Barátné dr. Hajdu Ágnes – kéri, hogy a regisztrációs csomag tartalmát is egyeztessék az 
elnökséggel. 



Molnár Jánosné – beszámol a szállásról. Jó minőségű kollégiumokat láttunk, kétszer két 
ágyas, közös fürdőszobával. Gyalog 10 percre van mindentől. Ugyanolyan minőségű a másik 
kollégium, bár egy fürdőre 12 szoba jutna, de itt sem várható túl nagy tömeg. A jelentkezési 
lapon ezt is fel lehet tűntetni, ki kell ajánlani. Itt nem tudnak reggelit biztosítani, mindenkinek a 
Hangvillában kerülne sor a reggelijére – ezt a programok szervezésénél figyelembe kell venni. 
Az elnökség és külföldiek az Oliva Hotelben száll meg.  

Kiss Gábor – elmondja, hogy a kiállítók is a Hangvillában lesznek. Áramot tudnak biztosítani, 
és el lehet úgy helyezni a standokat, hogy a közönség is tudjon mozogni.  

Barátné dr. Hajdu Ágnes – Takáts Béla megküldte a kiállítók szolnoki rangsorolását. Mivel az 
egyesület nem tud áfás számlát kiállítani, ezért javasol minimális emelést a kiállítók felé. 

Határozat 

Az elnökség a kiállítás árának emelését 2 – 3 arányban nem hagyja jóvá. 

Barátné dr. Hajdu Ágnes – egyeztetni kell az internet-elérést a kiállítás során. A kiállítók felé 
kiküldésre kerül majd egy tájékoztató levél, amiben a további részleteket leírjuk. A kiállítás 
számláit az MKE Titkársága állítja ki. 

Pálmann Judit – beszámol róla, hogy az étkezésekre kizárólag a Hangvillában kerül majd sor, 
mert ez az objektum képes ekkora tömeg befogadására. Kontinentális reggeli, leves - főétel - 
desszert lebontású ebéd, valamint egy erős főétel várható vacsorára.  

Barátné dr. Hajdu Ágnes – elkészült a felhívás a szekciók részére, amely kiküldhető a 
szervezetek számára, és később felhasználható MTI hírbe, valamint az NKA pályázat során is.  

Kiss Gábor – tájékoztat, hogy mind a kancellár, mind a rektor nagyon pozitívan fogadta a 
látogatókat, és ígéretet tettek a támogatásokra, amik már itt, a tervezés során visszaköszönnek. 
Kértük azoknak a termeknek a térítésmentes kiadását számunkra, amelyekben a megfelelő 
technika adott. Az egyetemnek még nincs költségvetése, de amint lesz, a további támogatások 
realizálódnak.  

Pipis István – a költségvetés február végén vagy március elején várható, és ekkor minden 
bizonnyal elfogadásra kerül. A szekcióülések számát, valamint azok várható létszámát minél 
gyorsabban szeretné tudni az egyetem, hogy megfelelő körülményeket tudjanak a 
rendezvénynek biztosítani.  

Kiss Gábor – tudomásul vette az MKE, és figyelembe veszi a kérést, ám ez nem kizárólagosan 
az elnökség döntésén múlik, hanem a szervezetek munkájától függ. Az eddigi tapasztalatok 
alapján készülünk egy előzetes tervezettel. 

Pálmann Judit – úgy számol, hogy a megyei könyvtár három, a múzeumban négy, a Hangvilla 
is négy szekciót tud befogadni, valamint 5-6 szekció várható az egyetemen. 

Barátné dr. Hajdu Ágnes – javasolja, hogy a programhoz mobil applikációt lehetne készíteni. 
Kéri, hogy ennek anyagi és technikai vonzatait járják körül.  

Kiss Gábor – beszámol róla, hogy a polgármester úr kifejezetten örült a találkozásnak, és 
támogatásáról biztosította a vándorgyűlést. Palackozott ásványvizet tervez a rendezvény 
résztvevőinek intézni, valamint a helyi közlekedés megoldásának kérdésben is nyitott és segítő. 
Navracsics Tibor EU biztos meghívása kapcsán is egyeztetésre kerül sor. 

Pálmann Judit – megjegyzi, hogy a helyi Volán már nem önkormányzati tulajdon, de 
remélhetőleg így is sikerül konszenzusra jutni. 

Barátné dr. Hajdu Ágnes – a jelentkezési lapról egyeztetés folyik. 



Ezzel a napirend lezárásra került. 

3./  Határozathozatal új tagok tagfelvételéről 

Gerencsér Judit – ismerteti az előterjesztést. 2016. január hóban 13 tagjelölt kérte felvételét az 
MKE-be: 9 tag a Könyvtárostanárok Egyesületébe, egy tag a Bibliográfiai Szekcióba, egy a 
Gyermekkönyvtáros Szekciójába, kettő pedig a Közkönyvtári Egyletbe jelentkezett. 

Határozat 

Az elnökség a fenti 13 fő tagfelvételi kérelmét ellenszavazat nélkül jóváhagyja. 

Ezzel a napirend lezárásra került. 

4./  Pályázati ügyek  

Dr. Wimmer Éva – beszámol róla, hogy beküldte a NEA-hoz a szakmai pályázatot az elnökség 
által meghatározott témára.  

Hantal Zsófia – jelzi, hogy az NKA 2016. február 16-án a szolnoki vándorgyűlés számláit 
ellenőrzi az irodában. 

Ezzel a napirend lezárásra került. 

5./  MKE Munkaterv  

Gerencsér Judit – ismerteti a munkatervet, melyről egyeztetés zajlik. A küldöttközgyűlésen EB 
póttagot kell választani, ezért fel kell kérni a jelölő bizottságot. A küldöttközgyűlés időpontja 
május 11. A szervezeti élet ponthoz Bazsóné Megyes Klára javaslata alapján a tanács munkája 
is részletezésre kerül a munkatervben.  

Határozat 

Az elnökség a tavalyi jelölőbizottság felkérését ellenszavazat nélkül jóváhagyja. 

Kiss Gábor – javasolja, hogy a kitüntetések előterjesztéséhez a 190 nappal előbbi időpontot 
vezessük fel a munkatervbe. 

Ezzel a napirend lezárásra került. 

6./  MKE Költségvetés 2016  

Venyigéné Makrányi Margit – ismerteti a költségvetést. Kéri az EB elnököt is, hogy 
véleményezze a Költségvetést. Az elnökség néhány módosítási javaslattal él.  

Határozat 

Az elnökség a tervezett költségvetés kiadásait, valamint a bevételeit néhány 
módosítással, ellenszavazat nélkül jóváhagyja. 

Ezzel a napirend lezárásra került. 

7./   XXIII. Budapesti Nemzetközi Könyvfesztivál – MKE részvétel 

Barátné dr. Hajdu Ágnes – beszámol róla, hogy a szervezők a nagytermi programért nem 
számolnak fel technikai költséget, tehát valamivel kedvezőbb szerződést sikerült kötni. Azon 
szervezetektől támogatást kér az MKE a könyvfesztiváli részvételért, amelyek programmal 
vesznek részt a rendezvényen. A Gyermekkönyvtáros Szekció kérelmezte, hogy a részvételi 
költségét engedje el az MKE Központ. 

Határozat 



Az elnökség a Gyermekkönyvtáros Szekció részvételi költségének elengedését 
ellenszavazat nélkül jóváhagyja. 

Barátné dr. Hajdu Ágnes – ötleteket vár a program kapcsán. A Fitz díjasokat fel lehet kérni, 
hogy a kiadási trendekről számoljanak be. Az aktuális díjazottak az MKE standjánál tarthatnak 
könyvbemutatót, dedikálást. Felkéri Eszenyiné dr. Borbély Máriát, hogy koordinálja a Fitz 
díjasok megkeresését.  

Ezzel a napirend lezárásra került. 

8./  The World Through Picture Books: Librarians’ favourite books from their country. 
Expanded 2nd Edition 

Barátné dr. Hajdu Ágnes – beszámol róla, hogy ismét készül egy világkiállítás francia és japán 
irányból, ahol a világ gyermekkönyveit mutatják be. (ezt kicsit jobban ki kell fejteni) Ezekből a 
könyvekből az MKE számára is kértünk példányokat, amelyeket a könyvfesztiválon és a 
vándorgyűlésen is bemutatunk. Ennek kapcsán felkérte Hoppál Pétert, hogy nyújtson 
támogatást propagandaanyag készítéséhez. Várható a pozitív válasz.  

Ezzel a napirend lezárásra került. 

9./  2016. március 3-ai konferencia előkészítése 

Barátné dr. Hajdu Ágnes – tájékoztat az előadók névsoráról, és várható témájukról.  

A költségvetésben a tolmácsolásra és az étkezésre magasabb összeget terveztünk be, így 
nagyobb a mozgásterünk. 

Molnár Jánosné – beszámol róla, hogy a rendezvény alatt kávé, pogácsa, ásványvíz várható 
kezdésnek. Ebédre három szendvics/fő, ezen kívül sütemény van betervezve. További 
desszertként gyümölcs elképzelhető. 

Ezzel a napirend lezárásra került. 

10./  Pécsi és Baranyai Könyvtárosok Egyesülete – társult tagság helyzete 

Barátné dr. Hajdu Ágnes – jelzi, hogy az MKE megkeresésére nem reagált a pécsi szervezet. 
Az MKE továbbra is fontosnak tartja, hogy az együttműködés megvalósuljon. Kéri, hogy Fehér 
Miklós válaszoljon Boda Miklós levelére. 

Ezzel a napirend lezárásra került. 

11./  NKA – MKE delegálás 

Barátné dr. Hajdu Ágnes – tájékoztat, hogy az NKA Közgyűjteményi Kollégiumának 
kuratóriumába az MKE Bakos Klárát és Albertus Lászlót delegálta. A Könyvkiadás 
Kollégiumába dr. Redl Károlyt delegáltuk. A Szépirodalom és Ismeretterjesztés Kollégiumába 
dr. Fodor Pétert javasoltuk. 

Ezzel a napirend lezárásra került. 

12./  Költségtérítési szabályzat 

Barátné dr. Hajdu Ágnes – az útiköltség térítés kérdésében kéri a könyvelő véleményét. A 
beérkezett választ továbbítjuk az EB elnöknek, és kérjük, hogy ennek alapján alakítsa át a 
szabályzatot.  

Ezzel a napirend lezárásra került. 



13./  MKE Ügyrend 

Az EB elnök egyéb elfoglaltságai miatt nem tudott megjelenni, így ezt a napirendi pontot a 
következő elnökségi ülésen tárgyaljuk. 

14./  Állami, országos háttérintézmények, költségvetési szervek átszervezése, illetve 
megszüntetése – 2016 

Egyeztetések zajlanak a témakörben. 

Ezzel a napirend lezárásra került. 

15./  2016 Nemzeti kultúra - társadalom, gazdaság, jólét – beszámoló 

Barátné dr. Hajdu Ágnes – beszámol a Parlamentben lezajlott eseményekről. Impozáns volt, 
de szakmailag nem érezte előremutatónak. Talárovics László, Szegilong polgármestere 
rendkívül pozitívan nyilatkozott a könyvtárakról. Jelen volt még Agócs Gergely és Frei Tamás. 
Závogyán Magdolna a könyvtári statisztikai adatokról számolt be, amin bizonyítottságát nem 
látja indokoltnak. Az államtitkár-helyettes asszony konklúzióként levonta, hogy az a járás fejlett, 
ahol dolgozik közművelődési szakember. Kéri az elnökséget, hogy ennek megcáfolására 
tegyünk lépéseket, hiszen a településeket nincsenek is szakemberek. 

Ezzel a napirend lezárásra került. 

16./  Fenntartható kistérség fejlesztések, közösségépítés - 2016. január 12. - szakmai nap 
beszámoló – felkért előadó: Fehér Miklós 

Fehér Miklós – beszámol a szakmai napról, melyen a Cselekvő közösségek pályázatra 
készültek fel, melyre az OSZK, a MOK és az NMI közös konzorciumban pályázik. 

A pályázat célja, hogy változtasson a magyar falvakban a falusi emberek alacsony társadalmi 
aktivitásán. Ehhez szükséges egy módszertant kidolgozása, valamint a projekt ennek 
alkalmazására ki is képzi a helyi társadalom képviselőit, és felállít egy mentorsegítő hálózatot is. 
A szakmai nap, melyre nagyon nagy volt az érdeklődés, egyértelműsítette, hogy ha komplexen 
kezdenek bele a város fejlesztésébe, jó volna, ha be lehetne csatlakozni a kulturális 
továbbfejlesztés munkájába. 

Barátné dr. Hajdu Ágnes – kéri Fehér Miklóst, hogy a munka eseményeiről folyamatos 
tájékoztatást adjon az elnökség részére. 

Ezzel a napirend lezárásra került. 

17./  Füzéki István díj - felkért előadó: Fehér Miklós 

Fehér Miklós – tájékoztat a tervezetről, melynek alapvető célja a Füzéki István díj ismertebbé 
tétele. A kiemelkedő könyvtári munkát végző kollégák jelölhetők a díjra; a díjazásnak nem 
feltétele a kötődés az ’56-os eseményekhez. A díjra jelölt kollégákat több fórumról is lehetne 
javasolni – hangsúlyosabbá lehetne tenni már a jelölés elismerését is. Ezt követően mélyebb 
merítésből választhat a kuratórium. A jelölés már tavasztól elindulhatna. Úgy ítéli meg, hogy a 
Füzéki István díj rangját emelni kell. Amennyiben Füzéki Bálint egyetért az elképzeléssel, a díjat 
az év könyvtárosi elismerésének lehet minősíteni. 

Barátné dr. Hajdu Ágnes – úgy véli, hogy amennyiben év könyvtárosa díjjá minősülne, az 
átadásának a Vándorgyűlésen lenne a helye. 

Fehér Miklós – véleménye szerint egy nemzeti ünnep és a nemzeti könyvtár megfelelő hely és 
idő az átadásra. Inkább anyagi szempontból kell megvizsgálni a kérdést, hogy az miként oldható 
meg.  



Barátné dr. Hajdu Ágnes – kéri, hogy az 56-os szellemiség is maradjon meg a díj átadásakor. 
A tanácsülésen a jelöltállítás menetéről és a tervezetéről Fehér Miklós beszámol a 
tanácstagoknak.  

Ezzel a napirend lezárásra került. 

18./  Egyebek 

- Országos Egészségtudományi Szakkönyvtár – támogatás kérése 

Barátné dr. Hajdu Ágnes – beszámol róla, hogy az Országos Egészségtudományi 
Szakkönyvtár az átalakulást követően rossz körülmények között működik. Jelenleg a könyvtár 
átmeneti helyen van. Palotai Mária kéri az MKE érdekképviseletét a kialakult helyzetben. 

-  Beszámolók 

Barátné dr. Hajdu Ágnes – kéri, hogy Gerencsér Judit gyűjtse össze a bizottságok munkájáról a 
beszámolókat a Küldöttközgyűlésre. 

- Tagkártya 

Barátné dr. Hajdu Ágnes – felkereste az MKE-t egy kártyakibocsájtó cég, hogy kedvezményes 
feltételek mellett tudna kártyát biztosítani a tagoknak. A jelenlegi cég, a PolyCard ajánlata 
kedvezőbb, így nincs szükség váltásra. 

Ezzel a napirend lezárásra került. 

Budapest, 2016. február 10. 

Hantal Zsófia 
jegyzőkönyvvezető 
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