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Az elnökségi ülés jegyzőkönyvét Hantal Zsófia vezeti. Felkért hitelesítők: Eszenyiné dr. 
Borbély Mária és dr. Redl Károly. 
 
Az elnökségi ülésen egyéb teendői okán nem tud részt venni Gerencsér Judit, Kiss Gábor, 
Buzai Csaba, Oros Sándor és dr Amberg Eszter. Meghívott vendég Pappné Beke Judit a 
keszthelyi 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. Nemzetközi Könyvfesztivál – 2018   
3. Tata – kihelyezett ünnepi elnökségi ülés előkészítése – 2018. április  
4. MKE 50. vándorgyűlés, Keszthely  
5. Pályázati ügyek  
6. Kiadványok  
7. 2018. március 14-ei konferencia előkészítése 
8. 2018. évi IFLA workshop előkészítése  
9. 2018. május 11-ei küldöttközgyűlés előkészítése   
10. Könyvtárosok világnapja  
11. Könyvelői anyagok, munkabizottságok beszámolói    
12. Szervezeti ügyek  
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a. szakmai beszámoló 
b. költségvetés 

13. Egyebek  
 
 

1./  Határozathozatal új tagok tagfelvételéről 
 

Hantal Zsófia – ismerteti az előterjesztést. 2018. március hóban 18 tagjelölt kérte felvételét 
az MKE-be:  
 

Jász-Nagykun Megyei Szervezet 4 

Borsod Megyei Szervezet 1 

Műszaki Szekció 2 

Olvasószolgálati Szekció 2 

Vas Megyei Szervezet 4 

Könyvtárostanárok Egyesülete 1 

Társadalomtudományi Szekció 4 
 
Határozat 
 

Az elnökség a fenti 18 fő tagfelvételi kérelmét ellenszavazat nélkül jóváhagyja. 
 
Ezzel a napirend lezárásra került. 
 
 
2./   Nemzetközi Könyvfesztivál – 2018  
 
Hantal Zsófia – Bakos Klára megbízásából beszámol a szervezés állapotáról. Március 5-ig 
nyolc szervezet jelentkezett, valamint négy kiadó. A nagytermi programban előadások 
lesznek, azt követően pedig rövid beszélgetés várható. A stand társbérlője a Bíbor kiadó 
lesz. A tavalyi Fitz díjak nyertesei közül a Kolibri már utalt, a Szépmíves várja a számlát. A 
Jaffa válaszára várunk még. 
 
Ezzel a napirend lezárásra került. 
 
 
3./  Tata – kihelyezett ünnepi elnökségi ülés előkészítése – 2018. április  
 

Barátné dr. Hajdu Ágnes – tájékoztat róla, hogy Gerencsér Judit folytatja az egyeztetéseket 
és program teljes megszervezését. A polgármesteri hivatal kiemelten érdeklődik a kihelyezett 
ülés iránt, így az előadások délután lesznek a polgármesteri hivatalban. Délelőtt a 
könyvtárban lesz a rendes elnökségi ülés. Kéri Hantal Zsófit és Gerencséri Juditot a 
logisztika intézésére, megszervezésére. 
 
Ezzel a napirend lezárásra került. 
 
 
4./ MKE 50. vándorgyűlés, Keszthely  
 
Pappné Beke Judit – jelzi, hogy elkészültek a végleges jelentkezési lappal. A szállodák 
jelezték, ha a jelentkezési lapon nincsenek meghirdetve, és közvetlenül tudják tartani a 
kapcsolatot a vendégekkel, külön kedvezményeket tudnak majd nekik biztosítani. 
A napijegyet választó kollégák szállást nem is tudnak bejelölni.  
 
A jelentkezési lapról egyeztetés zajlik. 
 



Barátné dr. Hajdu Ágnes – kéri, hogy az MKE emlékérmek laudációi 1500 leütésnél ne 
legyenek hosszabbak. Az év fiatal könyvtárosa és a Kováts Máté díj nyertese nem kap 
laudációt. 
 
Határozat 
 
Az elnökség ellenszavazat nélkül határoz róla, hogy az MKE emlékérem laudációja 
leütésekkel együtt maximum 1500 leütés lehet. 
 
A költségvetésről egyeztetés zajlik.  
 
Ezzel a napirend lezárásra került. 
 
 
5./ Pályázati ügyek  
 

Hegyközi Ilona – kéri, hogy a vándorgyűlés költségvetését egyeztessük. A negyedik 
kompetencia konferenciára is pályázatot adtunk be. Ez 2019 áprilisában lesz esedékes. A 
2018-as IFLA konferenciára pályázunk, a tavalyit lezárta az NKA. 
 
Ezzel a napirend lezárásra került. 

 
 

6./  Kiadványok 
 

Barátné Hajdu Ágnes – megköszöni Hegyközi Ilona, Kóródy Judit és Murányi Lajos 
munkáját, és mindenkinek, aki részt vett a munkálatokban. Az IFLA workshop idejére a 
kiadványt angolul is megjelentetjük, így a résztvevők számára is ki tudjuk osztani.  
 
A prototípus bemutatásra kerül. 
 
Ezzel a napirend lezárásra került. 
 

 

7./   2018. március 14-ei konferencia előkészítése 
 

Barátné dr. Hajdu Ágnes – beszámol a szervezés folyamatáról. 7 külföldi előadónk lesz, 
küldik folyamatosan az előadások vázlatait. A meghívó kiküldésre került.  

 

Ezzel a napirend lezárásra került. 
 
 
8./ 2018. évi IFLA workshop előkészítése  
 
Barátné dr. Hajdu Ágnes – jelzi, hogy Kovácsné Koreny Ágnes segít a szervezésben. A 
program összeállt. A külügyminisztérium támogatást ad a kulturális programokhoz, színházi 
előadásra biztosítanak jegyeket. Kőrösi Csaba 40 perces előadást tart a workshopon.  
 
Ezzel a napirend lezárásra került. 
 
 
9./ 2018. május 11-ei küldöttközgyűlés előkészítése   
 
Barátné dr. Hajdu Ágnes – az előzetes meghívót március 25-én kiküldjük. Kéri az 
elnökséget, hogy lehetséges előadón gondolkozzon. 
 
Ezzel a napirend lezárásra került. 
 



 
10./   Könyvtárosok világnapja  
  
Barátné dr. Hajdu Ágnes – beszámol Kissné Anda Klára leveléről, melyben javasolja, hogy 
a könyvtárosokat munkaszüneti nappal ünnepeljük meg.  
 
Eszenyiné dr. Borbély Mária – javasolja programok szervezését erre a napra. A 
minisztériumnak nincs hatóköre munkaszüneti napot elrendelnie, ez kormánydöntés kellene, 
hogy legyen.  
 
Határozat 
 
Az elnökség ellenszavazat nélkül dönt róla, hogy az MKE más eszközökkel szeretné 
megünnepelni a könyvtárosok világnapját, nem támogatja a munkaszüneti nap bevezetését. 
Erről dr. Redl Károly ad tájékoztatást Kissné Anda Klára számára. 
 
Ezzel a napirend lezárásra került. 
 
 
11./ Könyvelői anyagok, munkabizottságok beszámolói 
 
Barátné dr. Hajdu Ágnes –  a bizottságoknak újra ki kell küldeni a felhívást, eddig egy 
bizottságtól érkezett beszámoló.  
 
Ezzel a napirend lezárásra került. 
 
 
12./ Szervezeti anyagok 
 

a. szakmai beszámoló 
 
Szóllás Péter – jelzi, hogy két szervezet beszámolója hiányzik. 
 

b. költségvetés 
 

Venyigéné Makrányi Margit – jelzi, hogy még hét szervezettől várja a költségvetést. 
 
Ezzel a napirend lezárásra került. 
 
13./  Egyebek 
 

- Levél a Cselekvő Közösségektől. 
 
Barátné dr. Hajdu Ágnes – Gulyás Enikő levelét tolmácsolja. A Vándorgyűlésen a 
kisplenáris ülésen szerettek volna előadást tartani, de telítettség okán javasolta nekik, hogy a 
szekciókat keressék fel ezzel a kéréssel. 
 

- Copyright action day  
 

Barátné dr. Hajdu Ágnes – az Egyesület nem vesz ezen részt.  
 

- Zenei Szekció SzMSz 
 
Szóllás Péter – jelzi, hogy az SzMSz-t készít a Zenei Szekció. Kéri majd levélben Amberg 
Esztert, hogy ellenőrizze a minta SzMSz-t, hogy vehető-e alapnak.  
 
Ezzel a napirend lezárásra került. 
 
 



Budapest, 2018. március 7. 
 
 
 

Hantal Zsófia 
jegyzőkönyvvezető 

 
Hitelesítők: 
 
 

 
Eszenyi dr. Borbély Mária     dr. Redl Károly 


