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Az elnökségi ülés jegyzőkönyvét Hantal Zsófia vezeti. Felkért hitelesítők: Gerencsér Judit és 
Kiss Gábor. 
 
Meghívott vendég Gulyásné Bartha Ilona és Espán Edina, 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 – előkészítés 
4. 2017. május 3. - MKE Küldöttközgyűlés előkészítése   
5. Nemzetközi Könyvfesztivál – 2017  
6. 2017. március 1. – a szakmai konferencia értékelése 
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7. MKE ügyrend  
8. Munkaterv 2017 
9. Költségvetés 2017  
10. Szervezeti ügyek  
11. Nemzetközi ügyek 
12. Egyebek 

 
 

1./  Határozathozatal új tagok tagfelvételéről 
 

Gerencsér Judit – ismerteti az előterjesztést. 2017. március hóban 22 tagjelölt kérte 
felvételét az MKE-be:  
 

Olvasószolgálati Szekció 1 

Közkönyvtári Egylet 10 

Társadalomtudományi Szekció 3 

Zala Megyei Szervezet 3 

Tudományos Szakkönyvtári Szekció 3 

Veszprém Megyei Szervezet 1 

Somogy Megyei Szervezet 1 
 
 
Határozat 
 

Az elnökség a fenti 22 fő tagfelvételi kérelmét ellenszavazat nélkül jóváhagyja. 
 
Gerencsér Judit – ismerteti Nagy Zoltán kérelmét tiszteletbeli tagok felvételére.  
 
Fehér Miklós – úgy véli, be kell határolni, ki lehessen tiszteletbeli tag. Amennyiben egy 
szervezet tiszteletbeli tagot választ, vállalnia szükséges a tagsági hányad megküldését a 
központ felé.  
 
Barátné dr. Hajdu Ágnes – az ügyrendben ezt pontosítani szükséges. Erről a tanácsülésen 
vitát kell nyitni.  
 
Határozat 
 

Az elnökség a tiszteletbeli tagok felvételét ellenszavazat nélkül jóváhagyja. A 
regisztrációs díját a Műszaki Szervezetnek kell fedeznie. A tiszteletbeli tagok szabályozását 
az ügyrendben pontosítani szükséges. 
 
Ezzel a napirend lezárásra került. 
 
2./  Pályázatok  

 

Hegyközi Ilona – tájékoztat róla, hogy 2018 májusában az ukránok, szlovákok, lengyelek, 
csehek közös közreműködésével kerül megrendezésre az IFLA Workshop.  

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



Gulyásné Bartha Ilona – beszámol az eseményekről. A kisplenáris ülésre Krucsainé Herter 
Anikót, az EMMI helyettes államtitkárát javasolják előadónak.  

 

Barátné dr. Hajdu Ágnes – javasolja második előadónak az államtitkár helyettes asszony 
mellett Péterfalvi Attilát, a NAIH elnökét, aki az adatvédelemről adna elő. 

 

Kiss Gábor – tájékoztat Hangodi Ágnes felkéréséről a Kovács Máté alapítvány nevében. 
Kovács Máté életéről készült filmet szeretné, ha az elnökség a vándorgyűlés programjába 
beillesztené. Valamelyik szekció felvállalhatja ennek levetítését.  

 

Határozat 
 

Az elnökség ellenszavazat nélkül támogatja, és javasolja, hogy erre a célra egy 
önálló szekciót szervezzenek meg. 

 
Gulyásné Bartha Ilona – bemutatja a lehetséges logóterveket.  
 

A logóról egyeztetés zajlik. 

 

Dr. Amberg Eszter – jelzi, hogy több város könyvtárbuszának a találkozójának 
megszervezés alatt van. 

 

Gulyásné Bartha Ilona – jelzi, hogy a programfüzet előkészítésére árajánlatot kell kérniük. 
Megtekintették a kassai, sátoraljaújhelyi és mezőkövesdi kirándulások nyomvonalait. Ezek 
költségvetése is kialakulóban. A baráti találkozóra jövő héten kapnak árajánlatot. Az 
ajándékokkal kapcsolatban is kaptak árajánlatot, kéri az elnökséget, döntsenek róla. 

 

Espán Edina – beszámol a költségvetésről. Kéri, hogy a szálloda foglalásához a külföldi 
vendégek létszámát pontosítsuk. Kért a City Hoteltől árajánlatot, ami egy hónapig áll fenn. A 
menzán adtak egy menüsort, hogy mi várható az étkezések során.  

 

Dr. Wimmer Éva – úgy véli, hogy az idei árak magasabbak, mint a korábbi években. Nem 
tudja pontosan, hogy melyik szolgáltatás pontosan mit takar. Szükséges a lebonyolításhoz 
szerződést kötni. A logó-honlap tervezést és a reklám és propaganda összegét magasnak 
ítélni. Kéri, hogy a sajtófogadásra is kalkuláljanak étkezést. 

 

Gulyásné Bartha Ilona – jelzi, hogy a költségvetés egyeztetés alatt van. 

 

4./ Küldöttközgyűlés 

 

Gerencsér Judit – bejelenti, hogy a küldöttközgyűlés időpontja 2017. május 3.  A 
küldöttközgyűlésen előadása a könyvtárosok digitális kompetenciáiról fog szólni. A napirendi 
pontok között az INKA hiánypótlásnak szerepelnie kell.  

 

Határozat 
 

Az elnökség egyhangúlag kéri, hogy minden év febr. 28.-ig készítse el a könyvelési 
anyagokat a könyvelési iroda. 

 
Ezzel a napirend lezárásra került. 

 
 



5./  Könyvfesztivál 

 

Barátné dr. Hajdu Ágnes – beszámol a könyvfesztivál kialakult programjáról. A Supka Géza 
teremben a kiadók bemutatkozására kerül sor. Az egyesület a standot a Kláris Kiadóval 
osztja meg. A kiadó a Könyvtáros Klubban kért egy bemutatkozási lehetőséget. A 
nagyteremben a Fesztiváliroda biztosítja a technikát. Idén nem lesz meghívó, mert a belépés 
mindenkinek ingyenes lesz. A program az MKE webes oldalára is fel fog kerülni. 

 
Ezzel a napirend lezárásra került. 
 

 
6./ 2017. március 1. – a szakmai konferencia értékelése  
 

Kiss Gábor – lenyűgözőnek találta a résztvevők létszámát (187), és nagyon élvezetesnek, 
változatosnak találta a konferenciát. Kiemelkedőnek tartotta a színvonalat. Különösen 
érdekesnek találta, ahogy a magyarországi digitális folyamatnak kóros lenyomatát ábrázolta 
dr. Gazda István.  

 

Eszenyiné dr. Borbély Mária – beszámol róla, hogy Szalóki Gabriella az EMMI-ből felkérte, 
hogy küldje meg az előadásának az anyagát a minisztérium részére.  

 

Barátné dr. Hajdu Ágnes – szintén pozitív visszajelzéseket kapott. A résztvevők végig 
kitartottak a konferencia ideje alatt. A határon túli előadók előadásai – bár megrázó volt –
rávilágítottak az ottani helyzet sajátosságaira. Későbbiekben is fontos a fiatalok integrálása 
az előadók közé. 
 
Ezzel a napirend lezárásra került. 
 


7./ MKE ügyrend  
 

Az ügyrendről egyeztetés zajlik. 

 

Gerencsér Judit – javasolja, hogy a szervezetek megszűnésének lépései szerepeljenek az 
Ügyrendben. Az ügyrend az áprilisi elnökségi ülésen kerül elfogadásra. 

 
Ezzel a napirend lezárásra került. 
 

 

8./ Munkaterv 2017  
 

A munkatervről egyeztetés zajlik. 

 
Határozat 

 
Az elnökség ellenszavazat nélkül, a megbeszélt módosításokkal együtt elfogadja. 

 
Ezzel a napirend lezárásra került. 
 

9./  Költségvetés 2017 

 

A költségvetésről egyeztetés zajlik. Határozathozatal a következő elnökségi ülésen várható. 



 
Ezzel a napirend lezárásra került. 
 

  
10./ Szervezeti ügyek  
 
Bazsóné Megyes Klára – értesíti az elnökséget, hogy 2017. március 22-én lesz a 
tanácsülés. 
 

Ezzel a napirend lezárásra került. 
 

 

11./  Nemzetközi ügyek 

 

Barátné dr. Hajdu Ágnes – javasolja, hogy idén a lengyelországi IFLA konferenciára az 
egyesület hirdessen pályázatot, melyben finanszírozza két fő IFLA regisztrációját, míg tíz fő 
részére utazási támogatást biztosítana. A márc. 24-i IFLA-MKE Agrárkönyvtárak a változó 
világban c. workshop alakulásának részleteit ismerteti. Horváth Tamás aktívan részt vesz az 
előkészületekben. Javasolja a program meghirdetését a honlapon és a facebookon. 

Május harmadik hetében a dániai tanulmányút során az MKE-t Gerencsér Judit képviseli. A 
másik pozíció sorsáról egy gyors pályázat lebonyolításával dönt az elnökség.  

 
Ezzel a napirend lezárásra került. 
 
 
12./  Egyebek 
 

- NIIF 30. jubileumi rendezvény – meghívás  
 
Barátné dr. Hajdu Ágnes – felkéri dr. Redl Károlyt, hogy vegyen részt a rendezvényen. 
 

- Könyvtári beiratkozás 
 
Bazsóné Megyes Klára – felveti, hogy az MKE tegyen javaslatot az intézmények részére, 
hogy a múzeumi belépőn túl a könyvtári beiratkozás is legyen ingyenes.  
 
Barátné dr. Hajdu Ágnes – felkérjük az IKSZ-et, hogy méltányosságból az MKE 
tagkártyával rendelkező kollégák ingyenesen iratkozhassanak be a könyvtáraikba. Kiss 
Gábor vállalja a feladatot. 
 

- Szinnyei bizottság  
 
Barátné dr. Hajdu Ágnes – felkérést kapott az elnökség az EMMI-től, hogy jelöljön tagot a 
jelölőbizottságba. A lehetséges jelöltről az elnökség egyeztet. 
 

- Honlap 
 
A béta verzióról egyeztetés zajlik. 
 
Barátné dr. Hajdu Ágnes – kéri Zonda Zoltánt, hogy két napon belül végezzen 
módosításokat a teszt honlapon.  
 
Ezzel a napirend lezárásra került. 
 



 
Budapest, 2017. március 10. 
 

 
 

Hantal Zsófia 
jegyzőkönyvvezető 

 
Hitelesítők: 
 
 

 
 

Kiss Gábor      Gerencsér Judit 
 


