
M A G Y A R  K Ö N Y V T Á R O S O K  E G Y E S Ü L E T E  ( M K E )  
 

As soc ia t ion  o f  Hungar ia n  L ib rar i ans  ●Vere in  Ungar ischer  B ib l io thekare ● 
Association des Bibliothècaires Hongrois ● Oбщество Венгерских Библиотекарей 

 
1827 Budapest, Budavári Palota „F” épület 

Telefon/Fax: (36-1) 311-8634; Honlap: http://mke.info.hu ● E-mail: mke@oszk.hu 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Jegyzőkönyv  
 

A Magyar Könyvtárosok Egyesülete elnöksége  
2017. január 4.-én 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  
Gerencsér Judit 
Kiss Gábor  
Oros Sándor  

      Dr. Redl Károly 
Takáts Béla  
    

Elnökség póttagok:     Kóródy Judit 
      Venyigéné Makrányi Margit   
  
Tanács elnök:     Bazsóné Megyes Klára     
Meghívottak:      Hantal Zsófia titkárság 

Molnár Ilona titkárság 
      Hegyközi Ilona 

Sörény Edina főigazgató, Nemzeti Közszolgálati 
Egyetem Könyvtára 
Dr. Prókai Margit igazgató, II. Rákóczi Ferenc 
Megyei és Városi Könyvtár 
Szendi Attila főigazgató, Miskolci Egyetemi Könyvtár 
Gulyás Lászlóné elnök, Borsod Megyei Szervezet 
Espán Edina titkár, Borsod Megyei Szervezet 

 
Az elnökségi ülés jegyzőkönyvét Hantal Zsófia vezeti. Felkért hitelesítők: Gerencsér Judit és 
Kiss Gábor. 
 
Meghívott vendég Sörény Edina, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Könyvtárának főigazgatója, 
Szendi Attila, a Miskolci Egyetemi Könyvtár főigazgatója, Dr. Prókai Margit, a II. Rákóczi Ferenc 
Megyei és Városi könyvtár igazgatója, valamint Gulyásné Lászlóné Bartha Ilona és Espán Ilona 
a miskolci Vándorgyűlés szervezőbizottsága nevében. 
 
Fehér Miklós egyéb elfoglaltságai okán később érkezik az elnökségi ülésre.  
 
Barátné dr. Hajdu Ágnes köszönti az ülés résztvevőit és ismerteti a napirendet. Az elnökség 
egyhangúan elfogadja a napirendet, amely így alakul: 
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Napirend: 


1. Határozat hozatala új tagok tagfelvételéről  

2. Költségvetés 

3. Pályázati ügyek  

4. Nemzetközi Könyvfesztivál – 2017  

5. Az MKE 49. Vándorgyűlése – Miskolc – előkészítés  

6. 2017. évi tavaszi szakmai konferenciasorozat előkészítése  

7. MKE ügyrend  

8. Évfordulós jubiláló tagtársak (2016) és szervezetek (2017) – köszöntés előkészítése – 
Fehér Miklós, Gerencsér Judit  

9. Nemzetközi ügyek  

10. Egyebek  
 
 

1./  Határozathozatal új tagok tagfelvételéről 
 

Gerencsér Judit – ismerteti az előterjesztést. 2017. január hóban 3 tagjelölt kérte felvételét az 
MKE-be:  
 

Bács-Kiskun Megyei Szervezet 1 

Közkönyvtári Egylet 1 

Műszaki Könyvtáros Szekció 1 
 
Határozat 
 

Az elnökség a fenti 3 fő tagfelvételi kérelmét ellenszavazat nélkül jóváhagyja. 
 
Ezzel a napirend lezárásra került. 
 
2./ Költségvetés 

 

Venyigéné Makrányi Margit – ismerteti a költségvetés tervezetét. Kéri, hogy a könyvelőiroda 
küldje meg szervezetenként a kiadások és bevételek lebontását, ami így jó alapot képez a 
pénzügyi beszámoló elkészítéséhez. 

 

A beszámolók bekérését február 28-ával határozza meg az elnökség. 

 

3./ Pályázati ügyek  



Barátné dr. Hajdu Ágnes – beszámol az év végi eseményekről. Az NKA december 22-én 
küldött felkérést az MKE-nek, hogy a képes gyermekkönyvek kiállítás támogatására a pályázati 
anyagot készítse el az egyesület, és december 28-ig az NKA-ban kerüljön aláírásra. A pályázati 
összeget – mivel az eredeti cél már megvalósult – a Könyvfesztivál terembérleti díjára fordítja az 
MKE. 2016 december 24-én kiderült, hogy a vándorgyűlés és a tanulmányi út pályázatának 
dokumentumait be kell nyújtani még a 2016-os évben. 2016. december 28-án mind a három 
pályázat sikeresen aláírásra, benyújtásra került, így az NKA mindhárom összeget el is utalta 
2016-ban. 
 
Hegyközi Ilona – részt vett a NEA december végi tájékoztatóján, ahol ismertették a NEA 
szervezeti átalakulását. Az elnökségnek döntést kell hoznia, melyik kollégiumba tartozzon a 



továbbiakban az MKE. Az egyesület számára releváns a Nemzeti Összetartozás Kollégiuma, 
ahol a kulturális tevékenység dominál. 
 
Határozat 
 

Az elnökség ellenszavazat nélkül jóváhagyja, hogy az MKE a NEA Nemzeti 
Összetartozás Kollégiumában pályáz a továbbiakban. 

  
Ezzel a napirend lezárásra került. 
 
4./ Nemzetközi Könyvfesztivál – 2017  

 
Barátné dr. Hajdu Ágnes – köszönti Sörény Edinát, aki az MKE Könyvfesztiváli részvételét 
koordinálja. Nagy Anikó jelezte, hogy mindenben segítséget nyújt számára.   

Úgy véli, hogy a tavalyi kondíciókhoz ragaszkodnunk kell. A megosztott stand tavalyi 
évben is jól bevált, és többen jelezték, hogy 2017-ben szívesen csatlakoznának az MKE 
standjához. A Fitz díjasok idei évben is megjelenítésre kerülnek az MKE standján, így felkéri 
Eszenyiné dr. Borbély Máriát, hogy vegye fel idén is a kapcsolatot a kiadókkal. Az MKE a 
Könyvtáros Klubban való részvételért idén is kér részvételi díjat a szervezetektől. A program 
megnevezésére a következő elnökségi ülésen kerül sor.  
 
Ezzel a napirend lezárásra került. 

 
 

5./ Az MKE 49. Vándorgyűlése – Miskolc – előkészítés  

 
Barátné dr. Hajdu Ágnes – köszönti a miskolci vándorgyűlés szervezőit. Az elnökség január 
11-én, 11 órára érkezik Miskolcra megtekinteni a Vándorgyűlés helyszínét. A látogatás 
részleteinek megbeszélése folyik.  
 
Dr. Prókai Margit – jelzi, hogy időre elkészült az előzetes költségvetési terv. Szendi Attila 
megkérte a szállás árajánlatait. Arra törekszenek, hogy minden helyszín az egyetem területén 
legyen. Az egyetem díszaulája alkalmas rá, hogy akár ezer embert is befogadjon, így a plenáris 
ülésekhez megfelel. Az informatikai kérdésekben segítségükre van Paszternák Ádám, aki 
elkészítette a jelentkezési lapokat. Több kulturális ajánlatot kértek ki, választani kell közülük.  
 
A jelentkezési lapról egyeztetés zajlik.  
 
Szendi Attila – jelzi, hogy minden teremnél megoldott a légkondicionálás kérdése. Kérik az 
egyetemet, hogy a wifi a rendezvény alatt legyen nyitott és széles sávban elérhető.  
 
Barátné dr. Hajdu Ágnes – kéri, hogy a vízellátás kérdését oldják meg. A vándorgyűlésre 
proponálja a vándorgyűlési applikáció készítését.  
 
A tervezett kirándulásokat, kulturális programokat ismertetik a szervezők.  
 
Barátné dr. Hajdu Ágnes – érdeklődik, miként lesz kivitelezve az anyagi lebonyolítás. 
Javasolja, hogy elektronikus úton oldják meg a számlázást, mint a 2016-os évben. 
 
Dr. Prókai Margit – jelzi, hogy a könyvtár pénzügyi részlege vállalta feladatot. 
 
Espán Edina – kéri az elnökséget, hogy jelezze, hány termet bocsássanak a szekciók 
rendelkezésre, hogy az időbeli eloszlás igazságosabb legyen.  
 
Ezzel a napirend lezárásra került. 



 
 

6./  2017. évi tavaszi szakmai konferenciasorozat előkészítése 

 
Barátné dr. Hajdu Ágnes – tájékoztat a konferencia tervezett előadóiról. Újfent magyar és 
külföldi résztvevőek előadásait tervezzük váltakozva. 

 
Ezzel a napirend lezárásra került. 
 
 
7./  MKE ügyrend 

 
A napirendi pont a következő elnökségi ülésen kerül tárgyalásra.  

 
Ezzel a napirend lezárásra került. 
 

 

8./  Évfordulós jubiláló tagtársak (2016) és szervezetek (2017) – köszöntés 
előkészítése – Fehér Miklós, Gerencsér Judit 

 

Barátné dr. Hajdu Ágnes – beszámol róla, hogy nagy sikert aratott mindkét tavalyi köszöntés, 
Billédi Ferencné és Papp István meleg hangon köszönte meg a születésnapi jókívánságokat. 
Gerencsér Judit előkészíti a jubiláló szervezetek oklevelét. 

 
Ezzel a napirend lezárásra került. 
 

 

9./  Nemzetközi ügyek 

 

Barátné dr. Hajdu Ágnes – visszautal a korábbi elnökségi ülésre, ahol jelezte, hogy az IFLA 
jelentős összeghez jut a felszámolt Bill Gates Alapítvány után. Az IFLA a közkönyvtárak 
feltérképezését tűzte ki célként, amely sok nemzetközi irányzattal is összefügg. Az IFLA 
programjában decemberben kiemelt szerepet kapott az ENSZ fenntartható fejlődése programja, 
Hágában az IFLA 11 európai ország részvételével workshopot szervezett. Hazánk is meghívást 
kapott. Egy közkönyvtári képviselőt, valamint az egyesület elnökét kérték fel, hogy vegyenek 
részt a rendezvényen. A cél az volt, hogy a magyarok nemzeti és nemzetközi szinten helyi 
workshopot tartsanak ebben a témában, cselekvési terveket hozzanak létre, és belekerüljenek a 
könyvtárak a fenntarthatósági, fejlesztési képzésekbe. Körösy Csaba volt ENSZ nagykövet már 
korábban részt vett ebben az ENSZ programban, így őt meg kell keresni. Cseh – szlovák – 
ukrán workshop megvalósítása lenne reális az MKE részéről. A Public Library 2020 vállalta, 
hogy a promóciós anyagot elkészítik magyarul. Részt kell hozni egy munkacsoportot az IKSZ-
szel egyeztetve, hogy megszervezzük az érdekegyeztető tevékenységet. Az iskolát korán 
elhagyók számának csökkentésével foglalkozó programhoz csatlakozunk. A megjelölt 
feladatokat az MKE-nek 2017-ben kell teljesítenie. 
    
Ezzel a napirend lezárásra került. 
 

10./  Egyebek 

 

Vándorgyűlési meghívás 

 

Dr. Redl Károly – jelzi, hogy megkereste Zagorecz Csuka Judit, hogy szeretne jönni a 
Vándorgyűlésre. Idén neki is küldünk meghívót. 



 
Együttműködési megállapodás 
 

Barátné dr. Hajdu Ágnes – beszámol róla, hogy dr. Redl Károly alelnök úr által előkészített 
szerződés továbbküldésre került az ELTE-hez átnézésre.  
  
 Kommunikációs és Marketing Bizottság  
 
Barátné dr. Hajdu Ágnes – tájékoztat, hogy Ludasi Tünde nem tudja vállalni a bizottság 
vezetését. Az elnökség javasolja Haszonné Kiss Katalint a posztra. 
 

Határozat 
 
Az elnökség ellenszavazat nélkül jóváhagyja Haszonné Kiss Katalin felkérését a posztra. 
 
 ’56-os dokumentumok az IFLA levéltárában 
 
Barátné dr. Hajdu Ágnes – beszámol róla, hogy Luis Takács az IFLA levéltárában 
dokumentumokat talált az ’56-os események vonatkozásában.  
  
Ezzel a napirend lezárásra került. 
 

 

 
 
Budapest, 2017. január 4. 
 

 
 

Hantal Zsófia 
jegyzőkönyvvezető 

 
Hitelesítők: 
 
 

 
 

Kiss Gábor      Gerencsér Judit 
 


