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Az elnökségi ülésen egyéb elfoglaltságuk okán nem tud részt venni Fehér Miklós, Kiss 
Gábor, Dr. Redl Károly, Venyigéné Makrányi Margit, Dr. Amberg Eszter és Dr. Wimmer Éva.  
 
Az elnökségi ülés jegyzőkönyvét Hantal Zsófia vezeti. Felkért hitelesítők: Gerencsér Judit és 
Buzai Csabát. 
 
Meghívott vendég Szóllás Péter a veszprémi 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. Az MKE 47. Vándorgyűlése - Veszprém - értékelés  

3. Az MKE 48. Vándorgyűlése – Miskolc – előkészítés  

4. Vándorgyűlési útmutató  

5. Pályázati ügyek  

6. 2016. novemberi szakmai konferencia előkészítése  

7. Kitüntetések  

a. Füzéki István díj – elnökségi javaslattétel  

b. Fitz József díj – együttműködési megállapodás előkészítése  

8. MKE stratégia  

9. Szakértői tevékenység – egységes formai előírás  
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10. 82. IFLA Konferencia – USA – szakmai beszámoló  

11. 83. IFLA Konferencia magyar részvételi előkészítése – Lengyelország  

12. OIK - Alkotó Könyvtáros  

13. Külügyek  

14. Egyebek  

a. Könyvelési útmutató  

b. MKE fotótár  

c. Központi Statisztikai Hivatal – népszámlálás  
 
 

1./  Határozathozatal új tagok tagfelvételéről 
 

Gerencsér Judit – ismerteti az előterjesztést. 2016. szeptember hóban 5 tagjelölt kérte 
felvételét az MKE-be:  
 

Társadalomtudományos Szekció 2 

Borsod Megyei Szervezet 1 

Tolna Megyei Szervezet 1 

Veszprém Megyei Szervezet 1 
 
 
Határozat 
 

Az elnökség a fenti 5 fő tagfelvételi kérelmét ellenszavazat nélkül jóváhagyja. 
 
Ezzel a napirend lezárásra került. 
 
2./ Az MKE 47. Vándorgyűlése - Veszprém - értékelés  

 
Szóllás Péter – tájékoztat a visszajelzésekről. A Vándorgyűlés végső létszáma 845 fő volt, a 
napidíjasokkal és az előadókkal együtt. A polgármester, a kancellár és a rektor is nagyon 
elégedettek voltak, és nagyon örültek, hogy vendégül láthatták a könyvtárosokat. Negatív 
visszajelzéseket alapvetően nem kaptak, csupán egy cég előadója nem volt maradéktalanul 
elégedett. Úgy vélte, hogy részletesebb tájékoztatást igényelnének azok a résztvevők, akik 
nem ismerik a vándorgyűlések rendszerét. Összességében leszűrhető, hogy az előadó 
ismeretek híján nem azt kapta, amit várt, így érdemes lenne összeállítani egy tájékoztatást 
azoknak, akik sosem voltak vándorgyűlésen, hogy tudják, mit várhatnak a vándorgyűlés 
kiállítása során. Ennek összeállítását vállalja. A helyi kollégák a részvételt pozitív élményként 
élték meg. 
 
Oros Sándor – beszámol a partnerek visszajelzéseiről. 19 kiállítóból 9 küldte meg a 
válaszát. Összességében azért járnak a vándorgyűlésekre, hogy fenntarthassák a 
könyvtáros társadalommal a kapcsolatot. Fontosnak tartják a jelenlétet. A kiállító területtel 
alapvetően elégedettek voltak, csak az internet gyorsaságát nem tartották kielégítőnek.  
 
Buzai Csaba – felmerült, hogy a Fitz díjas könyvek borítója a díj átadásakor kerüljön 
kivetítésre. Emellett elhangzott olyan igény, hogy a szekciók kerüljenek felvételre, így senki 
nem marad le róluk. 
 
Barátné dr. Hajdu Ágnes – javasolja, hogy a jövőben megszabott időpontok kerüljenek 
kiosztásra a szekciók számára, így jobban meg lehet szervezni a szekciókon való részvételt. 
A szekciók felvétele rendkívül költséges. 
 
Eszenyiné dr. Borbély Mária – felveti, hogy a szekciók programját hamarabb el kell kezdeni 
szervezni. 
 
Barátné dr. Hajdu Ágnes – jelzi, hogy Navracsics Tibor beszédje nagy sikert aratott. 



 
Ezzel a napirend lezárásra került. 
 
 
3-4./ Az MKE 48. Vándorgyűlése – Miskolc – előkészítés - Vándorgyűlési útmutató 

 

Barátné dr. Hajdu Ágnes – jelzi, hogy a miskolciak már várják a Vándorgyűlési útmutatót. 
Kéri az elnökséget, hogy gondolkozzon a jövő évi témán. A szekcióktól jövőre márciusig 
várjuk a programokat. Ezt tanácsülésen kihirdetjük a szervezeteknek is. 

 
Ezzel a napirend lezárásra került. 

 
 

5./  Pályázati ügyek 

 
Barátné dr. Hajdu Ágnes – beszámol róla, hogy az EMMI működési pénzügyi támogatással 
segíti az egyesületet; ennek a szerződése most érkezett az irodába. A dokumentáció 
beszerzése folyamatban. A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szervezet pályázata jelenleg is 
zajlik. 
A novemberi, két napos konferencia egyik napján a helyszín foglalt, így dátumot kell 
módosítani, de ennek nincs akadálya. 2017 márciusában pedig az idei Szakmai ismeretek és 
készségek c. konferencia folytatását támogatja az NKA, ahová külföldi előadókat is 
meghívunk majd. 

 
Ezzel a napirend lezárásra került. 
 
 
6./  2016. novemberi szakmai konferencia előkészítése 

 
Barátné dr. Hajdu Ágnes – a két napos konferencia témája: Fejlesztés, fenntarthatóság, 
esély az IFLA trendek és a Lyoni deklaráció tükrében. A két nap alatt hazai kollégák 
előadásait hallgathatjuk majd meg. 
 
Eszenyiné dr. Borbély Mária – beszámol róla, hogy a konferencia során az Országos 
Könyvtárügyi Konferencia után kialakult műhelybeszélgetések kerülnek majd összefűzésre, 
melyeket az IFLA trendekhez lehet igazítani. Komoly témák végiggondolására kérjük fel 
azokat az előadókat, akiktől várjuk majd a részvételt.  
 
Ezzel a napirend lezárásra került. 
 

 

7./  Kitüntetések  

 

a. Füzéki István díj – elnökségi javaslattétel  

 

Barátné dr. Hajdu Ágnes – az 1956-os forradalom 60. évfordulója kapcsán idén nagyobb 
ünnepséget tervez az MKE. 

 

Fehér Miklós – beszámol róla, hogy felvette a kapcsolatot a Duna tv-ben futó, ’56-os sorozat 
főszerkesztőjével, hogy vegyenek részt a rendezvényen, és tegyék teljessé a 
visszaemlékezést. A jelöléseket a hónap végéig várja a kuratórium. 

 

b. Fitz József díj – megbeszélés kezdeményezése 

 



Bazsóné Megyes Klára – jelezte, hogy keresi azt a dokumentumot, amely jogilag 
alátámasztja a Fitz díj lebonyolításának és átadásának minisztériumi és egyesületi 
feladatmegosztását. 

 

Barátné dr. Hajdu Ágnes – kezdeményezni fog egy egyeztetést a minisztériummal. 

 
Ezzel a napirend lezárásra került. 
 

 

8./  MKE stratégia  

 

Egyeztetések zajlanak a stratégiáról. 

 

Takáts Béla – felveti, hogy vajon az MKE-nek mennyiben van felelőssége, lehetősége 
foglalkozni azzal a problémával, hogy a könyvtárakban egyre több esetben dolgoznak 
könyvtáros szakképzettség nélküli alkalmazottak.   

 

Barátné dr. Hajdu Ágnes – úgy véli, hogy ez szakmapolitikai kérdés, és nem az MKE 
stratégiájában kell ezt megfogalmazni. A stratégia tervezetét kiküldjük a szervezeteknek, és 
két hetes határidővel várjuk vissza a szövegszerű javaslatokat. 

 
Ezzel a napirend lezárásra került. 
 

 

9./  Szakértői tevékenység – egységes formai előírás 

 

Barátné dr. Hajdu Ágnes – felkéri Eszenyiné dr. Borbély Máriát és Venyigéné Makrányi 
Margitot, hogy állítsák össze az egységes formai előírást. 

 
Ezzel a napirend lezárásra került. 
 

10./  82. IFLA Konferencia – USA – szakmai beszámoló 

 

Barátné dr. Hajdu Ágnes – beszámol a 2016-os IFLA konferenciáról, melynek helyszíne az 
Amerikai Egyesült Államok volt, Columbus, Ohio. A megnyitóra videó üzenetet küldött John 
Glenn, valamint Barack Obama elnöki köszöntője is felolvasásra került, aki kiemelte a 
könyvtárosok rendkívüli szerepét a társadalomban. Változás várható az IFLA stratégiájában, 
mivel a Bill Gates Alapítvány Global Library programja 2018-ban megszűnik, és további 
felhívásokkal már nem élnek. A fennmaradó pénzt a könyvtárak, könyvtárakkal kapcsolatos 
intézmények között osztják szét. Jelentős részben részesül az összegből az IFLA. A 
könyvtáros egyesületek menedzsmentjének szekciójában tervként merült fel, hogy 
különböző statisztikai adatokat világtérképen tükröztessenek. A legfontosabb, hogy 
összehasonlításra kerüljenek azok az adatok, amelyek világszinten mindenütt megjelennek. 
A Capacity Building a szervezetfejlesztés témakörében tart majd továbbképzéseket, amelyek 
akár már idén októberben is elkezdődhetnek.  
Tovább folytatódott az IFLA és a Wikipédia együttműködése. A Wikipédia ennek 
eredményeként már több országban nem fogad el szakszerű hivatkozás nélküli Wikipédia 
szócikkeket. Ehhez a törekvéshez keresi a Wikipédia a partnereket. Központba került több 
fórumon a szerzői jog; az internet semlegessége és annak a biztosítása; a statisztikák 
felhasználása a könyvtári szakpolitika alátámasztására és irányítására; a zöldkönyvtár: ezek 
voltak a leglényegesebb és a legfontosabb témák. 

 
Ezzel a napirend lezárásra került. 
 

11./  83. IFLA Konferencia magyar részvételi előkészítése – Lengyelország 

 



Barátné dr. Hajdu Ágnes – beszámol róla, hogy a következő évi konferencia Wroclavban 
lesz. Többen kifejezték abbéli igényüket, hogy legyen Magyarországon IFLA konferencia. 
Meg kell vizsgálni a lehetőségeinket.  
 

Ezzel a napirend lezárásra került. 
 
 
12./  OIK - Alkotó Könyvtáros  

 

Gerencsér Judit – jelzi, hogy az Alkotó Könyvtáros pályázathoz az OIK az MKE 
támogatását kéri. 

 
Határozat 
 
Az elnökség ellenszavazat nélkül jóváhagyja az Alkotó Könyvtáros pályázat anyagi 
támogatását. 
 
Oros Sándor – javasolja, hogy alkotó könyvtárosok kerüljenek bemutatásra a 
vándorgyűléseken is. 
 
Eszenyiné dr. Borbély Mária – felveti, hogy minden Vándorgyűlés adott megyéjében 
kerüljenek összegyűjtésre az alkotó könyvtárosok munkái. Az elnökség dönt arról, hogy 
kinek a munkái nyerjék el a megjelenés lehetőségét a pályázaton. 
 
Barátné dr. Hajdu Ágnes – úgy gondolja, hogy pályázónkként 3 darabot lehetne kiállítani, 
így többen kaphatnak lehetőséget. Kéri Oros Sándort és Fehér Miklóst, hogy dolgozza ki a 
pályázat tervezetét.  

 
Ezzel a napirend lezárásra került. 
 

 

13./  Külügyek 

 

Barátné dr. Hajdu Ágnes – tájékoztat, hogy az MKE az Ukrán Könyvtáros Egyesülettől 
meghívást kapott Lembergbe, de az egyesületnek nem állt módjában önköltséggel kiutazni.  

Az Európai Unió szakmai konferenciát rendez 2016. október 18-19-én Brüsszelben. A 
megnyitót Dr. Navarcsics Tibor tartja, és kéri az egyesületet, hogy képviselje magát a 
rendezvényen.  

 

Szeptember 18-án „Könyvtárak a békéért” nap lesz.  

 

Az EU CodeWeek programjának lebonyolítására október 15. és 23. között kerül sor, melynek 
során a programozás könnyedségét, sajátosságát és érdekességét mutatják be, mely 
kezdeményezéshez csatlakozott a Public Libraries 2020. Lehetőség van idén a magyar 
könyvtárosoknak is csatlakozni ehhez a programsorozathoz. 

 

Külhoni magyarság díjat vehetett át 10 intézmény, köztük Hajnal Jenő is, Vajdasági Magyar 
Művelődési Intézet vezetője. Az MKE gratulált nekik, amelyre nagyon pozitív választ küldött. 

Az EU új jogszabályt hozott az adatvédelemmel kapcsolatban, ezt érdemes tanulmányozni, 
valamint a novemberi konferencián is szem előtt kell tartani. 
 
Ezzel a napirend lezárásra került. 
 

 

14./  Egyebek  

 



a. Könyvfeszivál 

 

Barátné dr. Hajdu Ágnes – tájékoztat Nagy Anikó leveléről, melyben jelezte, hogy nem 
szeretné tovább folytatni a könyvfesztivál szervezését. Új felelőst kell kijelölni. 

 

b. Bírósági címmódosítás 

 

Barátné dr. Hajdu Ágnes – felveti, hogy szükséges-e megváltoztatni az egyesület címét. 

 

Határozat 

 

Az elnökség 71 fő beleegyezéssel, és 1 fő tartózkodással határoz, hogy az MKE címét nem 
változtatja meg a bíróságon, amennyiben ennek jogi akadálya nincs.  

 

c. Könyvelési útmutató  

 

Hantal Zsófia – beszámol róla, hogy a szervezetek részére ki lett küldve egy kiegészítés a 
könyvelési útmutatóhoz. 

 

d. Nógrád Megyei Szervezet 

 

Barátné dr. Hajdu Ágnes – jelzi, hogy a szervezet elnöke, Ludasi Tünde lemondott az 
elnöki posztról, mert budapesti állást kapott. Nincs előzetes hír arról, hogy ki veszi át a 
helyét. Az új választás október elején esedékes. 

 

e. MKE fotótár  

 

Barátné dr. Hajdu Ágnes – tájékoztat, a picasa megszűnésével a google fotótárba került át 
az MKE fotótára.  

 

f. Központi Statisztikai Hivatal – népszámlálás  
 
Barátné dr. Hajdu Ágnes – beszámol róla, hogy a KSH megkereste az MKE-t egy 
megállapodás kötésére a mikrocenzus népszámlálással kapcsolatban. Az MKE vállalja, hogy 
adatszolgáltatási információkat tesz közzé. A megállapodás aláírására szeptember 21-én 
kerül sor. 
 

g. Webmagazin 

 

A Webmagazin következő számáról egyeztetés zajlik. 

 
Ezzel a napirend lezárásra került. 
 
 
Budapest, 2016. szeptember 14. 
 

Hantal Zsófia 
jegyzőkönyvvezető 

 
Hitelesítők: 
 
 

Buzai Csaba     Gerencsér Judit 

                                                 
1 Fehér Miklós megérkezett az Elnökségi ülésre.  


