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Jegyzőkönyv  
 

A Magyar Könyvtárosok Egyesülete elnöksége  
2016. július 7-én 10.00 órai kezdéssel tartott  

elnökségi üléséről.   
 

Helyszín: Veszprém, Hangvilla Multifunkcionális Közösségi Tér, konferenciaterem (8200 
Veszprém, Brusznyai Árpád utca 2.) 
 
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    
Tanács elnök:     Bazsóné Megyes Klára     
Meghívottak:  Hantal Zsófia titkárság 

Molnár Jánosné titkárság 
      Dr. Wimmer Éva 

Tóth Gábor, Pannon Egyetem, Egyetemi 
Könyvtár és Levéltár 
Szóllás Péter, Pannónia Könyvtár, Balatonalmádi 
Pálmann Judit, Eötvös Károly Megyei Könyvtár 

  
Meghívott vendégek Pálmann Judit, Szóllás Péter és Tóth Gábor, a veszprémi Vándorgyűlés 
szervezőbizottsága nevében. 
 
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. Határozat az új tagok tagfelvételéről 
2. Füzéki István emlékérem – előterjesztő: Fehér Miklós  
3. INKA Alapítvány – felügyelőbizottsági tag jelölés  
4. Az MKE 48. Vándorgyűlése  

mailto:mke@oszk.hu


5. A hallgatói pályázat nyerteseinek, valamint a Vándorgyűlés határon túli 
vendégeinek fogadása, köszöntése 

6. Egyebek 
 
 
 
1./  Tagfelvételi határozat 

 
Gerencsér Judit – ismerteti az előterjesztést. 2016. július hóban az alábbi 11 tagjelölt 
kérte felvételét az MKE-be: 

 

Létszám Szervezet 

1 Komárom-Esztergom Megyei Szervezet 

1 Heves Megyei Szervezet 

1 Csongrád Megyei Könyvtárosok Egyesülete 

2 Hajdú-Bihar Megyei Szervezet 

1 Jogi Szekció 

3 Tolna Megyei Szervezet 

1 Társadalomtudományi Szekció 

 
Határozat 
 

Az elnökség a fenti 11 fő tagfelvételi kérelmét ellenszavazat nélkül jóváhagyja. 
 
Ezzel a napirend lezárásra került. 
 
 
2./ Füzéki István emlékérem – előterjesztő: Fehér Miklós  
 
Fehér Miklós – tájékoztat a Füzéki István emlékérem jelölési folyamatáról, melynek 
előterjesztését benyújtotta az elnökség felé. Úgy véli, az ügymenet folyamatát és a 
terminusokat pontosítani kell. Szeptember 1-jén meg kell indulnia a jelölési folyamatnak. 
 
Bazsóné Megyes Klára – úgy véli, ennek nincs akadálya, csak időben kell kommunikálni a 
szervezetek felé. 
 
Kiss Gábor – úgy gondolja, az, hogy a díjat minden évben egy közkönyvtárban, illetve egy 
szakkönyvtárban dolgozó munkatársnak kell odaítélni, nem elég pontos. Javasolja, hogy 
legyen világosabban leírva az eljárásrendben, hogy csak a szervezetek állíthatnak jelölteket. 
 
Fehér Miklós – jelzi, hogy Füzéki Bálinttal egyeztetett az előterjesztés kapcsán, akinek nem 
volt ellenvetése. 
 
Határozat 
 

Az elnökség a Füzéki István emlékérem eljárásrendjét ellenszavazat nélkül 
jóváhagyja. 
 

Ezzel a napirend lezárásra került. 
 



3./ INKA Alapítvány – felügyelőbizottsági tag jelölés 
 
Barátné dr. Hajdu Ágnes – beszámol róla, hogy Tamáska Lajos (INKA Alapítvány) 
jelezte felé, hogy egyszeri jogi aktus során szeretné bejegyeztetni az új elnök és az 
ellenőrző bizottsági tag személyét. Venyigéné Makrányi Margitot javasolja a posztra, 
amennyiben ő is vállalja. 

 
Határozat 
 

Az elnökség Venyigéné Makrányi Margit ellenőrző bizottsági tagságát ellenszavazat 
nélkül jóváhagyja. 

 
Ezzel a napirend lezárásra került 

 
 

4./ Vándorgyűlés. A rendezvénnyel kapcsolatos információk 
 
Pálmann Judit – tájékoztatást ad az aktuális helyzetről. 774-en regisztráltak a 
Vándorgyűlésre, amiben a napijegyek még nincsenek benne. Minden problémát 
kézben tartanak és kezelnek. 
 
Barátné dr. Hajdu Ágnes – aggasztja, hogy a nyitó plenáris ülésen nem lesz 
elegendő hely. 
 
Pálmann Judit – biztosítja, hogy nem lesz fennakadás. 
 
Barátné dr. Hajdu Ágnes – reméli, hogy minden rendben lesz a közlekedéssel is: 
akkora az érdeklődés, hogy Budapestről már nem lehet jegyet kapni a Volán járataira.  
 
Szóllás Péter – megjegyzi, hogy a helyi járatok is sűrű menetrenddel járnak, emiatt 
sem várhatóak problémák. 
 
Kiss Gábor – tájékoztat, hogy a szekcióülések készen állnak. Minden felmerülő 
reklamációt sikerült rendezni. 14 szekció lesz. A Veszprém Megyei Szervezet 
szekciója nagyon érdekesnek ígérkezik, mert a határontúli kollégák előadásai ott 
hangoznak majd el. A Műszaki Könyvtáros Szekció hajókirándulása is nagyon 
ígéretes. Minden szekció kap egy pendrive-ot, amin az egy mondatokat, valamint a 
szekcióülések előadásait várjuk vissza. A záróplenárison a tavalyi és a jövő évi 
Vándorgyűlés szervezői is részt vesznek, Lászlóné Nagy Ilona és Prókai Margit 
személyében.  
 
Barátné dr. Hajdu Ágnes – jelzi, hogy az EMMI honlapjára is felkerült egy hír a 
Vándorgyűlésről. 
 
Oros Sándor – beszámol a kiállítókkal kapcsolatos játékról. A záróplenáris ülésen a 
résztvevők között ajándékokat sorsolnak ki. A pontgyűjtő füzetet a regisztráción 
elhelyezett urnába lehet bedobni. 
 
Szóllás Péter – beszámol a tomboláról. Mindenkinek a borítékjában egy tombola jegy 
található, amely a baráti találkozón, 10 órakor kerül kisorsolásra. A baráti találkozó 1 
órakor ér véget. Éjfélkor kerül kihúzásra a jövő évi regisztráció nyertesének neve. Az 
Eötvös Totó a honlapon is elérhető, elektronikusan és papír alapon is ki lehet tölteni. 
 



Gerencsér Judit – a szekciók elnökségi részvételéről számol be, erről egyeztetés 
zajlik. A külföldi vendégek hatan érkeznek, köztünk az új elnök a Szerb Könyvtáros 
Egyesületből. Köszöni Pálmann Judit segítségét. 
 
dr. Redl Károly – beszámol róla, hogy öt magyar kolléga érkezik határon túlról. 
Erdélyből sajnálatos módon nem érkezett senki. 

 
Ezzel a napirend lezárásra került. 

 
 
5./ A hallgatói pályázat nyerteseinek, valamint a Vándorgyűlés határon túli 

vendégeinek fogadása, köszöntése 
 
 
 
Veszprém, 2016. július 7. 
 

 
 

Hantal Zsófia 
jegyzőkönyvvezető 

 
Hitelesítők: 
 
 

 
 

Kiss Gábor      Gerencsér Judit 
 


