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Jegyzőkönyv  
 

A Magyar Könyvtárosok Egyesülete elnöksége  
2017. szeptember 13.-án 10.00  órai kezdéssel tartott  

elnökségi üléséről.   
 

Helyszín: ELTE BTK Központi Olvasó, Budapest, Múzeum krt. 6-8 
főépület (oszlopos) félemelet balra 
 
Jelen vannak az MKE elnökség tagjai:  Barátné dr. Hajdu Ágnes  

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

Elnökség póttagok:     Kóródy Judit 
  
Meghívottak:      Hantal Zsófia titkárság 

Molnár Ilona titkárság 
Hegyközi Ilona 
Gulyásné Bartha Ilona 
Dr. Prokai Margit 

       
 
Az elnökségi ülés jegyzőkönyvét Hantal Zsófia vezeti. Felkért hitelesítők: Eszenyiné dr. 
Borbély Mária és dr. Redl Károly. 
 
Meghívott vendég Gulyásné Bartha Ilona és dr. Prokai Margit, a miskolci 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. Pályázati ügyek  
3. Az MKE 49. Vándorgyűlése – Miskolc – értékelés 
4. Az MKE 50. Vándorgyűlése – Keszthely – előkészítés 
5. Érdekérvényesítési konferencia 
6. Beszámoló a könyvtári intézet a nyilvános könyvtárak minőségi kritériumairól 

bizottság munkájáról 
7. Szervezeti ügyek  

a. Tanács elnöke - választás  
b. Sárköziné Sárovits Hajnalka halála  
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8. MKE ügyrend  
9. MKE költségtérítési szabályzat  
10. MKE honlap  
11. MKE média megjelenések  
12. Nemzetközi ügyek 

a. IFLA WLIC 2017 
b. IFLA pályázat megvalósítása 

13. Egyebek 
a. Alkotó Könyvtáros – OIK  
b. Önkéntes kérdőív – MKE tagok részére  

 
Határozat 
 

Az elnökség ellenszavazat nélkül jóváhagyja, hogy az elnökségi jegyzőkönyveknek 
két hét alatt el kell készülnie és ezen időn belül az elnökség tagjainak is 3 nap áll 
rendelkezésére a véleményezésre, pontosításra. 

 

1./  Határozathozatal új tagok tagfelvételéről 
 

Hantal Zsófia – ismerteti az előterjesztést. 2017. szeptember hóban 7 tagjelölt kérte 
felvételét az MKE-be:  
 

MKE 1 

Heves Megyei Szervezet 3 

Kisalföldi Könyvtárosok Szervezete  1 

Csongrád Megyei Könyvtárosok Szervezete 2 

 
Határozat 
 

Az elnökség a fenti 7 fő tagfelvételi kérelmét ellenszavazat nélkül jóváhagyja. 
 
Ezzel a napirend lezárásra került. 
 
 

2./  Pályázatok  

 

Hegyközi Ilona – hat pályázatról számol be. A vándorgyűlést november 7-ig kell beadni. A 
wroclaw-i IFLA szerződését várjuk. Az ENSZ fejlesztési célok 2030-as program időpontját 
módosítani kell. A 2018-as márciusi kompetencia konferencia szerződése aláírásra vár. A 
szakmai kiadványokhoz kiírt pályázathoz koncepciót kell összeállítani – ez a kompetencia 
konferenciák anyagából áll majd össze. A dán tanulmányút elszámolása folyamatban.  

 
Ezzel a napirend lezárásra került. 
 
 
3./  Az MKE 49. Vándorgyűlése – Miskolc – értékelés  
 

Dr. Prokai Margit – szöveges beszámolóval készültek, melyet elektronikusan is megküldtek 
az elnökség számára. A legtöbb mutatóban 80 %-os pozitív visszajelzés érkezett. Összesen 
787 regisztrált résztvevő volt – viszont többen nem regisztráltak. 33 szakmai kiállító 
mutatkozott be. 
 
Barátné dr. Hajdu Ágnes – kéri, hogy az online közvetítés videója kerüljön fel a youtube-ra.  
 



Ezzel a napirend lezárásra került. 
 

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

Barátné dr. Hajdu Ágnes – jelzi, hogy valószínűleg július első hetében lesz a vándorgyűlés. 
Törekedni kell ünnepi téma megjelölésére, extra programok megrendezésére. Ötleteket 
folyamatosan vár az elnökség tagjaitól is. Áprilisban lesz egy kihelyezett tatai ünnepi 
elnökségi ülés. Felelős: Gerencsér Judit főtiutkár.  

 

Ezzel a napirend lezárásra került. 
 
 

5./ Érdekérvényesítési konferencia 

 

Barátné dr. Hajdu Ágnes – jelzi, hogy a konferencia november 22-én lesz. Előadónak 
meghívjuk Kőrösi Csabát, a köztársasági elnök tanácsadóját. Az előadókról, a témákról és 
az esemény menetéről egyeztetés zajlik.  

 

Ezzel a napirend lezárásra került. 
 

 
6./  Beszámoló a könyvtári intézet a nyilvános könyvtárak minőségi kritériumairól 
bizottság munkájáról 
 
Eszenyiné dr. Borbély Mária – tájékoztat, hogy az MKE-t véleményezésre kérték fel a 
jogszabály előkészítésére; ez ismertetésre kerül.  
 
Fehér Miklós – beszámol róla, hogy az EKK és a KTE is elküldte a véleményét. 
 
Ezzel a napirend lezárásra került. 


7./ Szervezeti ügyek  
 

a. Tanács elnöke - választás  
 
Barátné dr. Hajdu Ágnes – jelzi, hogy szeptember 27-én tanácsülés lesz, melyen az új 
elnök is megválasztásra kerül. 
 

b. Sárköziné Sárovits Hajnalka halála  
 
Barátné dr. Hajdu Ágnes – beszámol róla, hogy a temetésen az elnökséget Kiss Gábor 
képviselte, és koszorúval fejeztük ki részvétünket.  
 
Ezzel a napirend lezárásra került. 
 

 

8./ MKE ügyrend  
 
A napirendi pont a következő elnökségi ülésen lesz tárgyalva. 
 
9./ MKE költségtérítési szabályzat  
 
A napirendi pont a következő elnökségi ülésen lesz tárgyalva. 



 

10./ MKE Honlap 
 
Buzai Csaba – tájékoztat róla, hogy a honlapra jelenleg kívülről nem lehet regisztrálni. 
Zonda Zoltánnal felvette a kapcsolatot, sajnos még nincs jogosultsága a honlapra feltölteni.  
 
Barátné dr. Hajdu Ágnes – kéri, hogy visszamenőlegesen minden állásfoglalás hamarosan 
kerüljön ki a honlapra a megbeszéltek szerint. 
 

Ezzel a napirend lezárásra került. 
 

 

11./ MKE média megjelenések  
 
Kóródy Judit – jelzi, hogy Ludasi Tünde havonta gyűjti a megjelenéseket. 
 
Ezzel a napirend lezárásra került. 
 
 
12./  Nemzetközi ügyek 
 

a. IFLA WLIC 2017 
 
Barátné dr. Hajdu Ágnes – beszámol az IFLA konferenciáról. A magyarok 24 fővel 
képviseltették magukat – ilyen magas létszámban még nem vett részt magyar delegáció az 
IFLÁ-n. Több magyar előadó előadásán is jelen volt, többek között Gyuricza Andrea, 
Darabosné Maczkó Beáta, ill. a KTE-s kollégák előadását is meghallgatta.  
Jelzi, hogy beválasztották a könyvtárfejlesztési bizottságba valamint a konferencia 
szervezőbizottságába a Governing Board tagjaként.  
 

b. IFLA pályázat megvalósítása 
 

Barátné dr. Hajdu Ágnes – tájékoztat a szervezés jelenlegi állapotáról, valamint a pályázat 
hátteréről. Az ENSZ fenntarthatósági célok vannak a pályázat központjában. A rendezvény 
jövő tavasszal, áprilisban esedékes. A lehetséges előadókról és a rendezvény menetéről 
egyeztetés zajlik.  

 
Ezzel a napirend lezárásra került. 
 
 
13./ Egyebek 
 

a. Minősített könyvtárak – jelenlegi helyzet 
 
Fehér Miklós – beszámol róla, hogy a visszavont Minősített Könyvtár pályázatról nem tudni, 
mikor lesz újra elérhető. A Könyvtári Intézetet törvény kötelezi, hogy a továbbiakban a 
minősített könyvtárak pályázatait végrehajtsák, de a munkafolyamat kialakítását a 
minisztérium csak most kérte be az Intézettől. A tervezet ismertetése zajlik. A jelentkezők 
kontrollált folyamaton esnek át – ez nem lehet lerövidíteni, így az egész 2017-es évi pályázat 
veszélybe került. 
 

b. Alkotó Könyvtáros – OIK  
 
Határozat 



 
Az elnökség az OIK programjának anyagi támogatását ellenszavazat nélkül 
jóváhagyja. 

 
Ezzel a napirend lezárásra került. 

 
c. Önkéntes kérdőív – MKE tagok részére  

 
Dávid Boglárka és Barátné dr. Hajdu Ágnes lefordította az IFLA Global Vision kérdőívét, 15-
ként a világon. Szeptember 30-ig lehet kitölteni a kérdőívet immár magyarul is. 
https://globalvision.ifla.org/vote/  
 

d. Kódolás hete 
 
Barátné dr. Hajdu Ágnes – tájékoztat, hogy október 17-én és 18-án ismét megrendezésre 
kerül a Kódolást hete, melyre az MKE is hivatalos.  

 
e. INKA 

 
Barátné dr. Hajdu Ágnes, Molnár Jánosné és Hantal Zsófia – beszámol róla, hogy az 
INKA alapszabálya kapcsán hiánypótlást kell benyújtani a bíróság felé, így küldöttközgyűlést 
kell tartani. A küldöttközgyűlés október 25-én esedékes, melyet összekötjük a Füzéki István 
emlékérem átadásával.  
 
Ezzel a napirend lezárásra került. 
 
 
Budapest, 2017. szeptember 13. 
 

 
 

Hantal Zsófia 
jegyzőkönyvvezető 

 
Hitelesítők: 
 
 

 
 

Dr. Redl Károly       Eszenyiné dr. Borbély Mária  
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