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Az elnökségi ülés jegyzőkönyvét Gerencsér Judit vezeti. Felkért hitelesítők: Kiss Gábor és 
dr. Redl Károly.  
 
Meghívott vendég Pappné Beke Judit, a keszthelyi 50. jubileumi 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 hozatala új tagok tagfelvételéről 
2. Az MKE 50. Vándorgyűlése – Keszthely – előkészítés 
3. Vándorgyűlési útmutató revíziója, javaslatok véglegesítése 
4. Pályázati ügyek  
5. Kiadvány – kompetencia konferenciák  
6. Tata – kihelyezett ünnepi elnökségi ülés előkészítése – 2018. április  
7. 2017. október 25. – küldöttközgyűlés előkészítése 
8. 2017. november 22-ei workshop előkészítése 
9. Szervezeti ügyek - Tanács elnöke – választás, névváltoztatásunk iránti kérelem - 

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Szervezet elnevezés visszavétele 
10. 2017. október 25. - Füzéki díj átadása  
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11. Jogszabály véleményezés  
12. Online kérdőív – IFLA Global Vision  
13. MKE honlap  
14. MKE média megjelenések  
15. Egyebek 

a. Alkotó Könyvtáros – OIK  
b. Kódolás hete  

 

1./  Határozathozatal új tagok tagfelvételéről 
 

A napirendi pont a következő elnökségi ülésen került megtárgyalásra. 
 
Ezzel a napirend lezárásra került. 
 

2./  Az MKE 50. Vándorgyűlése – Keszthely – előkészítés 

 
Pappné Beke Judit, a keszthelyi Vándorgyűlés helyi főszervezője ismertette a szervezés 
jelenlegi állását, beszámolt az eddig végzett szakmai munkáról. Az elnökségi ülésen 
hivatalosan eldöntésre került, hogy 2018. július 3-6 között került megszervezésre az 50. 
Vándorgyűlés. Eszenyiné dr. Borbély Mária a napirend keretein belül tájékoztatta az 
elnökséget a 2018-as évben megjelenő hazai és nemzetközi szlogenekről. Az elnökség 
ezeket megvitatta és a következő elnökségi ülésen döntés születik az 50. Vándorgyűlés fő 
témájáról és szlogenjéről. Fehér Miklós elkészít majd egy felhívástervezetet a vándorgyűlési 
emlékkiállítás elindítása céljából. Eszenyiné dr. Borbély Mária vállalja, hogy közreműködik és 
koordinálja az 50. Vándorgyűlés videó-felhívás elindítását.  
 
Ezzel a napirend lezárásra került. 
 

3./  Vándorgyűlési útmutató revíziója, javaslatok véglegesítése  
 

A napirend keretein belül az Elnökség megvitatta a Vándorgyűlési útmutatóban a miskolci 
szervező kollégák által javasolt észrevételeket. Az elfogadott javaslatok Gerencsér Judit által 
átvezetésre kerülnek az útmutatóban; ezt a következő elnökségi ülésen véglegesíti az 
Elnökség, majd megküldésre kerül a helyi szervezőknek.  
 
Ezzel a napirend lezárásra került. 
 

4./ Pályázati ügyek  
 
Hegyközi Ilona a napirend keretében ismertette az aktuális pályázati ügyeket. Részletesen 
kitért a miskolci vándorgyűlés, a lengyelországi IFLA konferencia és a dániai tanulmányút 
elszámolására, amelyek most vannak folyamatban.  Új feladat az NKA Közgyűjteményi 
Kollégiuma pályázata el(ő)készítése.  

 

Ezzel a napirend lezárásra került. 
 

5./ Kiadvány – kompetencia konferenciák 

 

Hegyközi Ilona tájékoztatta az elnökséget, az NKA Közgyűjteményi pályázatról. Az MKE 
Elnöksége a 2016-os, 2017-es és 2018-as kompetencia konferenciák anyagát szeretné 
megjelentetni a pályázat segítségével, illetve az MKE szervezeti közül végül a Somogy 
Megyei Szervezet pályázata kerül beadásra egy jubileumi kötet megjelentetése tekintetében.  

 

Ezzel a napirend lezárásra került. 



 
6./  Tata – kihelyezett ünnepi elnökségi ülés előkészítése – 2018. április  
 
2018-ban az 50. Vándorgyűlés Keszthelyen kerül megrendezésre. A jubileumi rendezvény 
alkalmából és az első tatai vándorgyűlés emlékére az MKE Elnöksége Tatán egy kihelyezett 
elnökségi ülést kíván tartani egy ünnepi megemlékezéssel egybekötve. Az MKE Elnöksége 
Gerencsér Judit főtitkárt bízza meg az ünnepség és az elnökségi ülés előkészítésével, aki a 
következő elnökségi ülésen számol be a végzett munkáról.  
 
Ezzel a napirend lezárásra került. 


7./ 2017. október 25. – küldöttközgyűlés előkészítése 
 
Az INKA Alapítvány élére az MKE Elnöksége (a korábbi elnök lemondására tekintettel) új 
elnököt és egy új felügyelő bizottsági tagot kívánt jelölni és ebben kérte ebben a küldöttek 
támogatását 2017. május 3-án. Gerencsér Judit látta el korábban az egyik felügyelő 
bizottsági posztot, de főtitkári kinevezése miatt nem töltheti be ezt a posztot, 
összeférhetetlenség miatt.  Az MKE Elnöksége elnöknek Bakos Klárát, új felügyelő bizottsági 
tagnak Venyigéné Makrányi Margitot javasolta. A májusi küldöttközgyűlés a fenti 
személyeket biztosította támogatásáról, illetve megszavazta a jelölteket. Az MKE a fentiekre 
tekintettel az Informatika a Nemzeti Közszolgálatban és Könyvtárakban Alapítvány 
tekintetében változásbejegyzést nyújtott be a Fővárosi Törvényszékhez. 2017. április 7-én a 
Fővárosi Törvényszék egy hivatalos végzésben a civil szervezet változásainak bejegyzésére 
irányuló kérelmet elutasította, majd egy hiánypótló végzést jutatott el 2017. júliusában az 
MKE-hez. A Fővárosi Törvényszék végzése értelmében és a 2017. május 3-án a 
küldöttközgyűlés által megszavazottak életbe lépéséhez és átvezetéséhez az alapító okirat 
módosítása vált szükségessé az alapító szervezet által.  
 
A bíróság rögzítette, hogy az alapító szervezetet, mint egyesületet, a tagok összessége 
jeleníti meg, ezért az alapítói akaratnyilatkozathoz, így az INKA alapítvány alapító okiratának 
módosításához küldöttközgyűlés összehívása, illetve közgyűlési határozat(ok) meghozatala 
szükséges. Az október 25-ei küldöttközgyűlés összehívása tehát azért szükséges, mert az 
alapító okirat módosítása szükséges.   
 
A küldöttközgyűlés teljes dokumentációját Gerencsér Judit és a Titkárság munkatársai 
előkészítették és megküldték véleményezésre az MKE Elnökségének. Az MKE Elnöksége 
konzultált a jogi kérdésekben ügyvéddel, bírósági tiktárral, illetve hozzáértő szakemberekkel 
a kérdésben. A küldöttközgyűlés küldöttei részére kiküldésre kerültek az anyagok és az 
Elnökség bízik benne, hogy a küldöttközgyűlés támogatja az alapszabály módosítást minden 
kérdésben.   
 
Ezzel a napirend lezárásra került. 
 

8./ 2017. november 22-ei workshop előkészítése 
 
A Magyar Könyvtárosok Egyesülete, mint az IFLA (International Federation of Library 
Associations) tagja, csatlakozott a nemzetközi szervezet azon törekvéséhez, mely igyekszik 
számba venni és dokumentálni a könyvtárak és könyvtárosok hozzájárulását az ENSZ 2030 
Agenda-hoz, valamint a Fenntartható Fejlődés Céljaival kapcsolatos kérdésekhez. Az IFLA 
ezt a munkáját már 2015-ben elkezdte (http://mke.info.hu/konyvtarvilag/2015/05/ifla-a-lyoni-
nyilatkozat-az-ensz-elott/2133/ ) és azóta is szemináriumokat szervez, világméretű akciókat 
indít, folyamatosan tájékoztatja a könyvtárakat, valamint az ENSZ megfelelő szerveit a 
könyvtárak szerepéről a fenntartható fejlődés biztosítása folyamatában.  

 

http://mke.info.hu/konyvtarvilag/2015/05/ifla-a-lyoni-nyilatkozat-az-ensz-elott/2133/
http://mke.info.hu/konyvtarvilag/2015/05/ifla-a-lyoni-nyilatkozat-az-ensz-elott/2133/


Az IFLA által kezdeményezett International Advocacy Programme-nak (Nemzetközi 
Érdekérvényesítési Program) 2016. decemberi hágai workshopján részt vett az MKE elnöke 
és egy vezető közkönyvtári szakember. Feladatul kapták, hogy országukban népszerűsítsék 
az adott témákat a szakmai szervezetek körében, előadásokat szervezzenek a kérdésben 
meghatározó politikusok felkérésével, munkacsoportot hozzanak létre befolyásos könyvtári 
szakemberekből, hogy a társadalmi felelősségvállalás keretében szerepet vállaljanak a 
fenntartható fejlődéssel kapcsolatos célok elérésében, és fejlesztésük kérdései bekerüljenek 
a nemzeti fejlesztési tervekbe. A célok elérése érdekében 2017. november 22-én egy 
egynapos szemináriumot szervezünk a kérdésben elkötelezett könyvtárosok számára, 
melyben az előadásokat kiscsoportos megbeszélések egészítik ki.  
 
Az MKE Elnöksége áttekintette a rendezvény előkészületeit és az elnökségi tagok 
személyes vállalásait. Elnök Asszony kérésére Szóllás Péter készít egy doodle szavazást a 
kerekasztal beszélgetés vállalt témái tekintetében az elnökségi tagok között.  
 

A következő elnökségi ülésen részletesen került áttekintésre a szakmai rendezvény 
programja, módszertana és szervezési feladatai. 
 
Ezzel a napirend lezárásra került. 
 

9./ Szervezeti ügyek - Tanács elnöke – választás, névváltoztatásunk iránti 
kérelem - Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Szervezet elnevezés visszavétele 
 
Elnök Asszony üdvözli és bemutatja a Tanács új elnökét: Szóllás Pétert, a Veszprém Megyei 
Szervezet elnökét. Sok sikert kíván munkájához és nagyon számít szakmai támogatására.  
 
Elnök Asszony tájékoztat arról, hogy az MKE Borsod Megyei Szervezete névváltoztatási 
kérelemmel fordult az MKE Elnökségéhez. Az MKE Elnöksége, dr. Redl Károlyt és 
Gerencsér Juditot kéri fel, hogy járjanak utána a név megváltoztatás jogi feltétel 
rendszerének és ennek alapszabály módosítási aspektusának.  
 
Ezzel a napirend lezárásra került. 
 

10./ 2017. október 25. - Füzéki díj átadása  
 
Fehér Miklós tájékoztat arról, hogy idén 2017. október 25-én a küldöttközgyűlés után kerül 
sor a Füzéki díj átadására. Ismerteti a kuratórium döntését, az ünnepi műsor és 
megemlékezés menetét. A Füzéki díj nyertese 2017-ben dr. Arató Antal.  
 
Ezzel a napirend lezárásra került. 
 

11./ Jogszabály véleményezés  

 
Az MKE Elnökségét és tagjait az alábbi két jogszabály véleményezésre kérte fel az EMMI: 
 

 egyes kulturális tárgyú rendeletekről  

 egyes kulturális és sporttárgyú törvények módosításáról  

 a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a 
művészeti, a közművelődési és a közgyűjteményi területen foglalkoztatott 
közalkalmazottak jogviszonyával összefüggő egyes kérdések rendezésére című 
150/1992. (XI. 20.) Korm. rendelet módosításáról 

 
Mind a három jogszabály esetében az MKE Elnöksége megküldte észrevételeit és javaslatait 
az EMMI részére, amely az MKE honlapján keresztül is elérhető.  
 



Ezzel a napirend lezárásra került. 
 

12./  Online kérdőív – IFLA Global Vision  
 
Dávid Boglárka és Barátné dr. Hajdu Ágnes lefordította az IFLA Global Vision kérdőívét. Az 
MKE Elnöksége igyekezett minél szélesebb körben felhívni a figyelmet a szavazásra, a 
magyar nyelvű elérhetőségre és buzdítani a kollégákat a részvételre. Az MKE Elnöksége 
hazánk részéről a kérdőívek kitöltését egy igazi sikertörténetnek tartja.  
 
Ezzel a napirend lezárásra került. 
 

13./ MKE honlap  

 
Az MKE honlapja kapcsán Gerencsér Judit tájékoztatta az Elnökséget, hogy Zonda Zoltán, a 
honlap technikai felelőse, hozzáférést adott Buzai Csaba, a Honlap Munkabizottság elnöke 
részére. Így a jövőben számára is lehetőség nyílik tartalomfeltöltésre, illetve a holnap 
technikai és tartalmi megújítására.  
 
Gerencsér Judit és az MKE Titkárság segítségével újabb egy évvel meghosszabbításra 
került az mke.info.hu domain név. A számla kiegyenlítése jelenleg van folyamatban.  
 
Ezzel a napirend lezárásra került. 
 

14/  MKE média megjelenések  
 
Gerencsér Judit kéri Szóllás Pétert, a Tanács új elnökét, hogy a Tanácsülésen, illetve a 
szervezetek között próbálja meg minél hatékonyabbá tenni a szervezeti élet kommunikációs 
megjelenítését, illetve a média megjelenésekről szóló havi jelentések megküldését. 
 
Ezzel a napirend lezárásra került. 
 

15/  Egyebek  

a. Alkotó Könyvtáros – OIK  

Az OIK szervezésében az Alkotó Könyvtáros idei programjában Villám Judit, az 
Országgyűlési Könyvtár könyvtárosa, az MKE Társadalomtudományi Szekció elnöke 
fotókiállítása került megrendezésre az MKE Társadalomtudományi szekciójának útjairól. A 
kiállítás megtekinthető: 2017. szeptember 22 – október 30-ig a könyvtár nyitvatartási 
idejében a könyvtár Átriumában. A megnyitó ünnepségen az MKE Elnökségét Gerencsér 
Judit főtitkár képviselte.  

b. Kódolás hete  
 

A Magyar Könyvtárosok Egyesülete képviseletében Barátné Hajdu Ágnes elnök asszony 
vesz részt a 2017. október 17-18 közötti Generation Code: born at the library című interaktív 
kiállításon az Európai Parlamentben. A Public Libraries 2020 program az Európai Unió 
Kódolás hete (2017.október 7–22.) programsorozat keretében ismételten a közkönyvtárak 
fontosságára és a könyvtáros egyesületek szerepére kívánja felhívni a figyelmet. Az idei 
téma a Smart Cities, Smart Citizens, Smart Libraries. 
 

c. Vas Megyei Szervezet 50 éves 
 

Kiss Gábor alelnök vett részt az MKE Elnöksége képviseletében az MKE Vas Megyei 
Szervezete jubileumi ünnepségén.  

http://www.publiclibraries2020.eu/content/coding-libraries
http://codeweek.eu/
http://codeweek.eu/


d. Békés Megyei Szakmai Nap 
 

Gerencsér Judit vett részt a Békés Megyei Szervezet szakmai napján és előadást tartott a 
dániai tanulmányút tapasztalatairól. A szakmai napon került átadásra a jubileumi oklevél is 
Dézsi János elnök és a tagság részére, szakmai munkájuk elismeréseként. 
 
Ezzel a napirend lezárásra került. 
 
 
Budapest, 2017. október 31. 
 

 
 

Gerencsér Judit 
jegyzőkönyvvezető 

 
Hitelesítők: 
 
 

 
 

Kiss Gábor      Dr. Redl Károly  
 


