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Jelen vannak az MKE elnökség tagjai:  Barátné dr. Hajdu Ágnes  

Buzai Csaba 
Eszenyiné dr. Borbély Mária 
Fehér Miklós  
Gerencsér Judit 
Oros Sándor  
Dr. Redl Károly 

      Takáts Béla  
    

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

Hegyközi Ilona 
Tóth Gábor, Pannon Egyetem, Egyetemi 
Könyvtár és Levéltár 
Szóllás Péter, Pannónia Könyvtár, Balatonalmádi 

 
Meghívott vendég Szóllás Péter és Tóth Gábor, a veszprémi Vándorgyűlés 
szervezőbizottsága nevében. 
       
Kiss Gábor, Nagy Anikó, Molnár Jánosné és Wimmer Éva nem tud részt venni az ülésen.  
Takáts Béla később csatlakozik az elnökségi üléshez. 
 
Az elnökségi ülés jegyzőkönyvét Hantal Zsófia vezeti. Felkért hitelesítők: Gerencsér Judit és 
Fehér Miklós. 
 
Barátné dr. Hajdu Ágnes köszönti az ülés résztvevőit és ismerteti a napirendet. Az 
elnökség egyhangúan elfogadja a napirendet, amely így alakul: 
 
Napirend: 
 

1. Határozathozatal új tagok tagfelvételéről  

2. XXIII. Budapesti Nemzetközi Könyvfesztivál – MKE részvétel  

3. Az MKE 48. vándorgyűlése – Veszprém  
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4. Küldöttközgyűlés – 2016. május 4.  

5. Pályázati ügyek  

6. Pécsi és Baranyai Könyvtárosok Egyesülete – együttműködési megállapodás 
tervezet  

7. MKE prospektus  

8. Hallgatói pályázat  

9. Év ifjú könyvtárosa díj  

10. MKE Emlékérem  

11. Fitz József díj  
12. Egyebek 

 
 

1./  Határozathozatal új tagok tagfelvételéről  

  
Gerencsér Judit – ismerteti az előterjesztést. 2016. május hóban 51 tagjelölt kérte felvételét 
az MKE-be:  
 

Békés Megyei Szervezet 2 

Könyvtárostanárok Egyesülete 13 

Közkönyvtári Egylet  1 

Komárom-Esztergom Megyei Szervezet 1 

Fejér Megyei Szervezet 2 

Jogi szekció 4 

Pest Megyei Szervezet 1 

Zala Megyei Szervezet (másik old.) 2 

Kisalföldi Könyvtárosok Egyesülete 8 

Múzeumi Szekció 7 

Műszaki Szekció 3 

Társadalomtudományi Szekció 2 

Tudományos Szakkönyvtári Szekció 2 

Gyermekkönyvtáros Szekció 1 

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szervezet 1 

Olvasószolgálati Szekció 1 

 
Határozat 
 

Az elnökség a fenti 51 fő tagfelvételi kérelmét ellenszavazat nélkül jóváhagyja. 
 
Ezzel a napirend lezárásra került. 
 
 
2./ XXIII. Budapesti Nemzetközi Könyvfesztivál – MKE részvétel  
 
 
Barátné dr. Hajdu Ágnes – jelzi, hogy Nagy Anikó betegség okán nem tudott megjelenni, 
de írásban tájékoztatott az egyesület könyvfesztiváli részvételéről, amely rendkívül pozitív 
volt. Az MKE standja színes, forgalmas pontja volt a rendezvénynek. Az elmúlt évekhez 
képest jelentősen frekventáltabb helyet foglalt el a fesztiválon – köszönhetően a standon 
társult Győri Szalonnak, valamint a közeli büfé is odavonzotta a látogatókat. A Győri Szalon 
interjút készített az MKE-vel, és közzé tette az internetes felületén. Ezt megelőzően Nagy 
Anikó telefonos interjút adott egy rádiónak, melyet az MKE honlapján is közzéteszünk. 
Mindent összevetve egyértelműen megérte az egyesület könyvfesztiváli jelenléte. 
 



Hantal Zsófia – tájékoztat, hogy a könyvfesztiváli meghívók csökkentett darabszáma 
fennakadásokat okozott: nem jutott mindenkinek. Az MKE tagkártyával viszont szintén 
ingyenesen lehetett belépni a rendezvény területére. 
 
Ezzel a napirend lezárásra került. 
 
 
3./ Az MKE 48. vándorgyűlése – Veszprém  
 
Szóllás Péter – beszámol róla, hogy lezárult a kedvezményes regisztráció: 709 jelentkező 
van eddig. A baráti találkozóra 320-an jelentkeztek. A háromféle menü kiajánlása nagy sikert 
aratott. A kirándulások közel vannak hozzá, hogy beteljenek.  
 
Tóth Gábor – jelzi, hogy a lebonyolító nem tudja a szállásokat és az étkezéseket egyben 
kiszámlázni. A megrendelések, helyszínek leszervezései folyamatban vannak.  
 
Barátné dr. Hajdu Ágnes – érdeklődik, hogy a közvetítésre kapott árajánlatok közül 
melyiket választja az elnökség. 
 
Határozat 
 

A helyi veszprémi TV-t ellenszavazat nélkül bízza meg az elnökség a Vándorgyűlés 
felvételével. 

 
Barátné dr. Hajdu Ágnes – Dr. Navracsics Tiborral folyamatban van az egyeztetés, hogy 
tart-e előadást a Vándorgyűlésen. Nagy Miklós már az előadás címét is továbbította 
számára.  
 
A Vándorgyűlés előadóiról egyeztetés zajlik. 
 
Szóllás Péter – beszámol róla, hogy a támogatók, kiállítók nagy számban jelentkeztek. A 
konferenciacsomag kiosztásának részleteiről érdeklődik – valamint tájékoztat a csomag 
tartalmáról.  
 
Ezzel a napirend lezárásra került. 
 
 
4./ Küldöttközgyűlés – 2016. május 4.  

 

Barátné dr. Hajdu Ágnes – megköszöni Bazsóné Megyes Klára és Gerencsér Judit 
munkáját a szervezetek beszámolóinak összeállításáért. A küldöttközgyűlés forgatókönyve 
kidolgozás, egyeztetés alatt. 

 
Ezzel a napirend lezárásra került. 

 
 
5./ Pályázati ügyek  
 
Barátné dr. Hajdu Ágnes – tájékoztat, hogy Dr. Wimmer Éva nem tud jelen lenni az ülésen, 
de írásban beszámolt az eseményekről: 
 
„Elkészítettem és benyújtottam a szakmai és pénzügyi beszámolót a márciusi nemzetközi 
konferenciáról, és beküldtük a támogatási szerződésben előírt mellékleteket. 
 



A vándorgyűlés költségvetése kapcsán a helyi szervezőkkel történt egyeztetés után 
nagyjából ismertté váltak a még hiányzó tételek, általában elfogadható költségszinten. 
Döntést talán egyedül az online közvetítés megrendelése igényel. 
 
A vándorgyűlési pályázat összeállítottam, így amint megjelenik a kiírás, el tudom kezdeni.” 
 
Ezzel a napirend lezárásra került. 

 
 

6./ Pécsi és Baranyai Könyvtárosok Egyesülete – együttműködési megállapodás 
tervezet 

 

Gerencsér Judit – tájékozat a pécsi kollégákkal történt találkozásról. Elnök asszony 
előadását követően a pécsi egyesület elnökével, Hamburger Antalnével, valamint a 
vezetőséggel megkezdődtek a tárgyalások.  

 

Barátné dr. Hajdu Ágnes – elmondja, hogy a pécsi kollégák a találkozó előtti napon küldték 
meg a tervezett együttműködési megállapodást. A dokumentum inkább az MKE feladatait 
taglalja, mint kiemelné a közös munka kölcsönösségét. A megbeszélés előtt nem volt idő a 
benyújtott tervezetet az elnökséggel megvitatni, így jelezte a pécsiek felé, hogy nem áll 
módjában tolmácsolni az elnökség álláspontját.  

 

Bazsóné Megyes Klára – úgy véli, hogy ez a helyzet elindíthat egy olyan lavinát, hogy a 
legjobban, legnagyobb létszámmal működő szervezetek megfontolják a kiválást. Fontos, 
hogy az egyesület egyben tartsa a szervezeteket. 

 

Gerencsér Judit – megkérdezték a pécsi kollégákat, hogy gazdasági – jogi szempontból 
miként élték meg a kiválást, de semmilyen pozitív tapasztalatról nem tudtak beszámolni. 

 

Barátné dr. Hajdu Ágnes – a pécsi szervezet kiválásának okait firtatva egyértelműen 
kiderült, hogy a kettős könyvelés bevezetése késztette őket a távozásra. Tájékoztatta a pécsi 
kollégákat, hogy az elnökség támogatja a szervezet visszatérését az MKE alszervezetei 
közé. Az MKE szakmai szerepvállalása egyben a szakma összefogását, stratégiai 
iránymutatását, és a szakmai kapcsolatok képviseletét jelenti. A magyar könyvtárosok 25 – 
30 %-os reprezentativitását az MKE-nek meg kell őriznie.  

 
Határozat 

 
Az elnökség ellenszavazat nélkül egyetért az elnök asszony és a főtitkár asszony 
által képviselt elvekkel. 
 

Ezzel a napirend lezárásra került. 
 
 
7./ MKE prospektus 
 

Az elkészült prospektus megtekintése zajlik. 

 
Ezzel a napirend lezárásra került. 
 



8./ Hallgatói pályázat 
 
Barátné dr. Hajdu Ágnes – jelzi, hogy a 2015-ös évben befolyt 1 % összegét a hallgatók 
vándorgyűlési támogatására fordítja az egyesület.  Valószínűleg három hallgatót tudunk 
majd támogatni. Közzétesszük a hallgatói pályázat felhívását.  
 
Ez a napirend zárt ülésen zajlik. 
 
 

9./ Év ifjú könyvtárosa díj 
 

Gerencsér Judit – megköszöni Fehér Miklós munkáját a felhívás elkészítésében, amit a 3K-
ban, a honlapon, a Facebook-on és a Katalisten is közzétettünk. 

 

Ezzel a napirend lezárásra került. 
 

 

10./ MKE Emlékérem 
 
Barátné dr. Hajdu Ágnes – jelzi, hogy a következő elnökségi ülésen kerül sor az MKE 
emlékérmesek névsorának kialakítására. Addig bekérjük a szervezetektől a javaslatokat. 
 
Ezzel a napirend lezárásra került. 
 

 

11./ Fitz József díj 
 

Bazsóné Megyes Klára – beszámol róla, hogy megindult a szavazási folyamat. A 20 könyv 
listája összeállt, a szervezetektől várják a szavazatokat. A három díjazott könyvből egyet a 
bizottság, a másik kettőt pedig az elnökség szavaz meg. Idén aránylag kevés gyerekkönyv 
szerepel a listán. Jelzi, hogy a 2015-ös könyvek listájába egy 2014-es is belekeveredett – 
javította a hibát.  

 

Ezzel a napirend lezárásra került. 
 

 

12./  Egyebek 
 

-  Költségvetés  

 

Barátné dr. Hajdu Ágnes – megköszöni Venyigéné Makrányi Margit munkáját, és felkéri, 
hogy számoljon be a szervezetek költségvetéséről. 

 

Venyigéné Makrányi Margit – ismerteti a szervezetek költségvetéseit. Úgy ítélte, hogy 
alapvetően jól terveztek a szervezetek. Minden szervezettől sikerült bekérni a költségvetést. 
Több szervezetnek jelentős megtakarítása van. A szervezetek igyekeznek támogatni a 
tagjaikat a vándorgyűlési, és egyéb szakmai rendezvények részvételében. A bevételek és a 
kiadások egyensúlyban vannak. A könyveléshez kevés szervezet vesz külső segítséget 
igénybe. Megállapítja, hogy az egyesületben felelős gazdálkodás zajlik.  



Határozat 
 
Az elnökség a teljes költségvetést ellenszavazat nélkül elfogadja. 
 
- Élet-pályamodell – államtitkári egyeztetés 

 
Barátné dr. Hajdu Ágnes – hírt ad róla, hogy a könyvtáros életpálya-modell kapcsán 
államtitkári megbeszélés történt. Erre a találkozóra Tüske László, az OSZK főigazgatója 
kapott meghívást. Sörény Edina tájékoztatta, hogy jelenleg munkáltatói szemszögből 
vizsgálták a témát, így ezért nem került sor az érdekképviseleti szervek meghívására. A főbb 
kérdésekben kikérték az MKE véleményét, hogy egészítse ki az élet-pálya modell tervezetét, 
melyről tájékoztatást ad az elnökség részére. 
  

-  Veszprém megyei jubileumi, 50. éves taggyűlése 
 
Barátné dr. Hajdu Ágnes – beszámol a rendezvényről. Kiváló előadásoknak lehetett 
szemtanúja – visszahívták a volt elnököket, titkárokat is a jubilálásra. Az MKE-től kapott, 
jubileumi oklevél kiemelt helyen szerepelt a pódiumon. Új díjat is alapítottak. Jó hangulatú, 
kedves esemény volt.  

 
- Honlap bizottság 
 

Barátné dr. Hajdu Ágnes – jelzi, hogy összeült a honlap bizottság. Kéri az elnökséget, hogy 
a honlap tartalmi részére nézve tegyen majd javaslatokat. 
 

- Prima Primissima 
 
Gerencsér Judit – tájékoztat, hogy az MKE a díjra felterjesztette Marék Veronikát. 
 

- Együttműködési szerződés - ELTE 
 
Barátné dr. Hajdu Ágnes – kér az ELTE-től egy tervezetet, melyet majd közzétesz az 
elnökségi levelezőlistán. 
 
Ezzel a napirend lezárásra került. 
 

 
Budapest, 2016. május 3. 
 

 
 
 

Hantal Zsófia 
jegyzőkönyvvezető 

 
Hitelesítők: 
 
 

 
 

Fehér Miklós     Gerencsér Judit 
 


