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Jegyzőkönyv  
 

A Magyar Könyvtárosok Egyesülete elnöksége  
2016. június 9-én 10.15 órai kezdéssel tartott  

elnökségi üléséről.   
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főépület (oszlopos) félemelet balra 
 
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 
Takáts Béla  
    

Elnökség póttagok:     Kóródy Judit 
  
Ellenőrző bizottság elnöke:   Dr. Amberg Eszter    
Meghívottak:      Hantal Zsófia titkárság 

Molnár Ilona titkárság 
      Dr. Wimmer Éva 
      Szóllás Péter 
 
Az elnökségi ülés jegyzőkönyvét Hantal Zsófia vezeti. Felkért hitelesítők: Gerencsér Judit és 
Kiss Gábor. 
Meghívott vendég Szóllás Péter, a veszprémi vándorgyűlés szervezőbizottsága nevében. 
Az ülésen Venyigéné Makrányi Margit és Bazsóné Megyes Klára nem tud részt venni. 
 
Barátné dr. Hajdu Ágnes köszönti az ülés résztvevőit és ismerteti a napirendet. Az 
elnökség egyhangúan elfogadja a napirendet, amely így alakul: 
 
Napirend: 
  

 Határozathozatal új tagok tagfelvételéről 

 Az MKE 48. vándorgyűlése – Veszprém 

 Küldöttközgyűlés – 2016. május 4. – értékelés  

 Pályázati ügyek  

 Fitz József díj  

 Hallgatói pályázat 

 MKE Emlékérem  

 Év ifjú könyvtárosa díj 

mailto:mke@oszk.hu


 Egyebek 
 

 
1./  Határozathozatal új tagok tagfelvételéről 

 
Gerencsér Judit – ismerteti az előterjesztést. 2016. június hóban 19 tagjelölt kérte felvételét 
az MKE-be:  
 

Zala Megyei Szervezet 1 

Könyvtárostanárok Egyesülete 7 

Társadalomtudományi Szekció 1 

Pest Megyei Szervezet 4 

Veszprém Megyei Szervezet 1 

Heves Megyei Szervezet 5 

 
Határozat 
 

Az elnökség a fenti 19 fő tagfelvételi kérelmét ellenszavazat nélkül jóváhagyja. 
 
Ezzel a napirend lezárásra került. 
 
 
2./ Az MKE 48. vándorgyűlése – Veszprém 
  

Barátné dr. Hajdu Ágnes – beszámol a vándorgyűlés szervezési folyamatáról. Dr. 
Navracsics Tibor kabinetjének munkatársaival egyeztetések zajlottak az EU biztos 
vándorgyűlési előadásával kapcsolatban. A nyitó plenáris ülés és a vándorgyűlés 
forgatókönyve kidolgozás alatt van. A kisplenáris ülésen Nagy Miklós előadása előtt az MKE 
Emlékérmének laudációja felolvasásra kerül. Sörény Edina javaslatokat tett a kisplenáris 
programját illetően. Beszámol róla, hogy a T-Systems felajánlásával 14 pendrive érkezik az 
irodába, amelyen a vándorgyűlés során a szekciók prezentációi összegyűjtésre kerülnek. 
 
Szóllás Péter – tájékoztat a szekciók szakmai programjának alakulásáról. Az egyetemen, a 
Hangvillában és a megyei könyvtárban lesznek a szekció ülések, valamint a múzeumban is 
lesz egy helyszín. 
 
Buzai Csaba – javasolja, hogy a szekcióülések időpontjait az MKE Google kalendáriumába 
is vezessük fel.  
  
Szóllás Péter – további tájékoztatást ad a szervezésről. A kiállítók, támogatók felé a 
számlázás megkezdődött. A konferenciacsomag összeállt. A programfüzet elérhető lesz 
online verzióban is. 
 
Oros Sándor – beszámol róla, hogy a kiállítókkal kapcsolatos játék kidolgozás alatt van. 
Eddig három kiállító jelzett vissza, hogy szívesen részt vesz a játékban. A résztvevők között 
a kiállítók által felajánlott ajándékok kerülnek kisorsolásra a záró plenárison. A vándorgyűlés 
után elégedettségi felmérést készít a kiállítók körében.  
 
Dr. Amberg Eszter – jelzi, hogy a Csorba Győző Könyvtár kiállításának roll-upjait a 
vándorgyűlés területén kiállítanák. A pécsi könyvtárbuszt a pénteki napon felhozzák 
Veszprémbe, mert rendkívül nagy az érdeklődés.  

 
Kiss Gábor – tájékoztat, hogy a következő évi vándorgyűlés előkészítettsége is 90 %-on áll. 
Felvette a kapcsolatot a miskolci megyei és egyetemi könyvtár vezetőivel. 



 
Ezzel a napirend lezárásra került. 
 
 
3./ Küldöttközgyűlés – 2016. május 4. – értékelés  

 
Kiss Gábor – úgy véli, hogy rendezetten, fegyelmezetten és jó hangulatban zajlott a 2016-
os évi küldöttközgyűlés. Eredményes volt a szavazás, nem történt semmilyen fennakadás. 
 
Kóródy Judit – pozitív visszajelzéseket kapott a küldöttközgyűlési előadása kapcsán, amely 
örömmel töltötte el.  
 
Ezzel a napirend lezárásra került. 

 
 

4./ Pályázati ügyek 

 
Dr. Wimmer Éva – tájékoztat a jelenlegi pályázatokról. Öt pályázati kiírásra adta be az 
elmúlt hónapban az anyagokat. A vándorgyűlés és az IFLA pályázata is májusban került 
kiírásra. A továbbiakban két konferenciára nyújtott be az MKE pályázatot: a márciusi 
Szakmai ismeretek és készségek c. konferencia folytatása jövő márciusban kerülne 
megrendezésre, emellett az MKE pályázik egy további konferencia megrendezésére, 
melynek tervezett címe: Az IFLA trendek tükrében lesz. Ez két napra, november 9-ére és 22-
ére tervezett. A Könyvkiadás Kollégiumában meghirdetett pályázatokra Szőnyi Éva, a 
Bibliográfiai Szekció elnöke javaslatára, Szabó Károly emlékkönyvre adott be pályázatot az 
MKE.  

. 
Ezzel a napirend lezárásra került. 

 
 

5./  Fitz József díj 

 
A Fitz József díjra jelölt könyvekről szavazás zajlik. 

 
Ezzel a napirend lezárásra került. 
 

 

6./  Hallgatói pályázat 

 

Az elnökség a beérkezett pályázatok alapján két hallgató támogatása mellett dönt. 
 
Ezzel a napirend lezárásra került. 
 
 
7./  MKE Emlékérem 

 

Az elnökség a beérkezett felterjesztések alapján zárt ülésen döntött és hozott határozatot az 
idei évi emlékérmek odaítéléséről.  
 

 
Ezzel a napirend lezárásra került. 
 

8./  Év ifjú könyvtárosa díj 



 

Fehér Miklós – beszámol az Év Fiatal Könyvtárosa díj pályázatairól és a választás 
folyamatáról.  

 
Ezzel a napirend lezárásra került. 
 

9./  Egyebek 
 

- INKA alapítvány közgyűlés 

Barátné dr. Hajdu Ágnes – tájékoztat a közgyűlésről, amelyen Strasszer Mihályné 
lemondott az elnöki posztról, és utódjaként megválasztásra került Bakos Klára. Ennek 
kapcsán az INKA alapszabályát módosítani kell. Az INKA ellenőrző bizottsági posztjára 
jelölni kell egy tagot. Erről az elnökség a júliusi vagy szeptemberi elnökségi ülésen dönt.  

 
- Társadalmi szervezetek intézményi tagsága 
 
Barátné dr. Hajdu Ágnes – beszámol a megyei könyvtárigazgatók levelezőlistáján felmerült 
témáról: az államháztartási törvény 41. §-nak ellentmond, hogy az intézmények társadalmi 
szervezetek  tagjai legyenek. Az egyesület szervezetei is kifejezték már az ezzel kapcsolatos 
aggodalmaikat. Több jogi és minisztériumi egyeztetés nyomán világossá vált, hogy az MKE-t 
nem érinti ez a probléma. 
 
Redl Károly – készít egy állásfoglalás tervezetet az elnökség számára.  
 
- EMMI támogatás 
 
Barátné dr. Hajdu Ágnes – jelzi, hogy a minisztérium levélben biztosította, hogy az idei 
évben is támogatja az MKE munkáját. 
 
-  MKE Ügyrend 
 
Barátné dr. Hajdu Ágnes – a Zala Megyei Szervezet kérte az MKE-t, hogy díjuk 
alapításához felhasználhassák az MKE logót. Az elnökség jóváhagyta, és az MKE 
Ügyrendben külön pontként kezeli majd az MKE logó felhasználását.  
 
-  Könyvtári Intézet – Szakkönyvtári vezető kinevezése 
 
Redl Károly – jelzi, hogy Fazokas Esztert jelölték ki a KI Szakkönyvtárának vezetőjének, aki 
Hegyközi Ilonát váltja ezen a poszton. 
 
Ezzel a napirend lezárásra került. 
 
Budapest, 2016. június 9. 
 

 
Hantal Zsófia 

jegyzőkönyvvezető 
 
Hitelesítők: 

Kiss Gábor      Gerencsér Judit 


