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Jegyzőkönyv  
 

A Magyar Könyvtárosok Egyesülete elnöksége  
2017. június 1-én 11.00  órai kezdéssel tartott  

elnökségi üléséről.   
 
 

Helyszín: Széchényi Könyvtár V. emelet i tanácskozó terme (516. szoba) - 
(Budapest, Budavári Palota F. épület)  
 
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   
  
Meghívottak:      Hantal Zsófia titkárság 

Molnár Ilona titkárság 
      Dr. Wimmer Éva 

Hegyközi Ilona 
      Gulyásné Bartha Ilona 
      Espán Edina 
      Csacsovszki Ottóné 
 
Az elnökségi ülés jegyzőkönyvét Hantal Zsófia vezeti. Felkért hitelesítők: Gerencsér Judit és 
Kiss Gábor. 
 
Az elnökségi ülésen részt vesz Gulyásné Bartha Ilona, Espán Edina és Csacsovszki Ottóné, 
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: 

 
  

 Határozathozatal új tagok tagfelvételéről 

 Az MKE 49. vándorgyűlése – Miskolc 

mailto:mke@oszk.hu


 Pályázati ügyek 

 Honlap - beszámoló 

 Dániai tanulmányút- beszámoló  

 Fitz József díj  

 Hallgatói pályázat 

 MKE Emlékérem  

 Év ifjú könyvtárosa díj 

 Egyebek 
- Előterjesztés megküldése összevont előzetes és közigazgatási 

egyeztetésre (kötelespéldány) 
- Etikai bizottság 
- telefon, vírusirtó 

 

1./  Határozathozatal új tagok tagfelvételéről 
 
Hantal Zsófia – ismerteti az előterjesztést. 2017. május hóban 17 tagjelölt kérte felvételét az 
MKE-be:  
 

Heves Megyei Szervezet 7 

Veszprém Megyei Szervezet 2 

Bács-Kiskun Megyei Szervezet 2 

Jász-Nagykun Megyei Szervezet 1 

Pest Megyei Szervezet 2 

Bibliográfiai Szekció 1 

Zala Megyei Szervezet 1 

Könyvtárostanárok Egyesülete 1 
 
 
Határozat 
 

Az elnökség a fenti 17 fő tagfelvételi kérelmét ellenszavazat nélkül jóváhagyja. 
 
Ezzel a napirend lezárásra került. 
 

 

2./ Az MKE 49. vándorgyűlése – Miskolc 
 

Gulyásné Bartha Ilona – beszámol róla, hogy május 31-ig kb. 600-an regisztráltak. Kéri az 
elnökséget, hogy hagyja jóvá a regisztráció módosításának határidejét június 15-re.  

 

Barátné dr. Hajdu Ágnes – egyetért, de kéri, hogy a külföldi vendégek képezzenek kivételt 
ez alól. 

 

Gulyásné Bartha Ilona – a kiállítókról is beszámol. Összesen eddig 25 kiállító jelentkezett. 

 

Barátné dr. Hajdu Ágnes – jelzi, hogy az EISZ a továbbiakban hosszú távú szerződést 
kíván kötni a vándorgyűlési kiállításokra. Egyeztetett a KELLO-val, akik a vándorgyűlésre 
800 000 Ft értékű ajándéktárgyakkal járulnak hozzá a rendezvényhez, ám kiállítóként nem 
tudnak részt venni. A hosszú együttműködési kapcsolatra tekintettel kéri az elnökséget, hogy 
fogadja el Bariczné Rózsa Mára kérését, hogy a tárgyi támogatáson túl anyagi hozzájárulás 
nélkül lehessenek a vándorgyűlés támogatói.  



 

Határozat 
 

Az elnökség ellenszavazat nélkül jóváhagyja, hogy a KELLO tárgyi támogatáson túl 
anyagi hozzájárulás nélkül legyen a vándorgyűlés támogatója. 
 
Gulyásné Bartha Ilona – kéri az anyagokat június 9-ig megküldeni a programfüzethez. A 
kirándulások kapcsán jelzi, hogy kevesebben jelentkeztek, mint várta, és a külföldiek 
számára tervezett kiránduláson kifejezetten alacsony a létszám, így elképzelhető, hogy 
kisbuszt kell oda inkább rendelni. A forgatókönyv is közel készen van. A WIFI biztosítva lesz 
a rendezvény alatt. A vándorgyűlés molinóknak terveit elhozták bemutatásra. A jövőre 
vonatkozva kéri az elnökséget, hogy a regisztrációs díj és a napi díj közötti különbséget 
pontosan határozzák meg, mert jelenleg nincs rögzítve, hogy a napidíj igénybevétele esetén 
szállás és kulturális program nem választhatók.  
 
Kiss Gábor – javasolja, hogy a regisztrációs lapon kiemelten jelezzük a továbbiakban, hogy 
a napidíj választása során mire jogosult a résztvevő, valamint hogy napidíj esetén melyik 
napra kíván jönni.  
 
Barátné dr. Hajdu Ágnes – jelzi, hogy Pelczné Dr. Gáll Ildikó európai parlamenti képviselő 
nem tud eljönni a vándorgyűlésre, de videóüzenetben tudja köszönteni a résztvevőket. Dr. 
Péterfalvi Attila, a NAIIH elnöke vállalja a kisplenáris ülés előadását, ám Krucsainé Herter 
Anikó kulturális kapcsolatokért és fejlesztésekért felelős helyettes államtitkár egyéb 
elfoglaltsága miatt nem tudja vállalni a részvételt. Visszajelzést a nyitó plenáris ülésre 
Hörcsik Richárd országgyűlési képviselőtől várjuk még.  
 
Espán Edina – beszámol a szekciókról. 11 szekció jelentkezett, és mindegyikük marad az 
Egyetemvárosban. A szekciókban három határontúli kolléga fog előadást tartani. 
 
Dr. Redl Károly – tájékoztat, hogy a határontúli kollégák jelentkezései folyamatban. 
 
A következő vándorgyűlés helyszínéről egyeztetés zajlik. 
 
Ezzel a napirend lezárásra került. 
 

 

3./  Pályázatok  

 

Dr. Wimmer Éva – jelzi, hogy a Gulag pályázattal kapcsolatban hiánypótlási felszólítást 
kaptunk, az rendezésre került. 

 

Hegyközi Ilona – tájékoztat, hogy a dániai tanulmányi út megvalósításával foglalkozik. Az 
NKA-tól várjuk a választ a beadott pályázatokra. Az IFLA nemzetközi workshopjának 
szerződése aláírásra került.  

 
Ezzel a napirend lezárásra került. 
 
 

4./  Honlap – beszámoló 
 
Buzai Csaba – leírást ad a honlap helyzetéről. Tájékoztat Nagy Zoltán és Tolnai György 
javaslatáról, hogy egy rendszergazda rendszeresen menedzselje a honlap frissítéseit – ezt 
követendő ötletnek tartja. Egyszerűsíteni kívánja a honlap szerkezetét, hogy a szervezetek 



adatai könnyebben elérhetőek legyenek. Úgy véli, hogy egyéb szociális médián is jelen kell 
lennie az MKE-nek, melyeket a honlapról is közvetlenül elérhetővé kell tenni. 
 
Gerencsér Judit – javasolja, hogy a honlapon szereplő, nem használt tartalmak 
áttekintésére kerüljön sor.  
 
Barátné dr. Hajdu Ágnes – kéri Buzai Csabát, hogy vegye fel a kapcsolatot Nagy Zoltánnal. 
Felveti, hogy a Webmagazin üzemeltetését le kell választani a honlap rendszergazdai 
feladatai közül. Kéri, hogy a honlappal kapcsolatban a következő elnökségi ülésen egy 
megoldási javaslat megvitatására kerüljön sor.  

 
Ezzel a napirend lezárásra került. 
 
 

5./ Dániai tanulmányút- beszámoló  

 
Gerencsér Judit prezentáción keresztül mutatja be a tanulmányút eseményeit. 
 
Ezzel a napirend lezárásra került. 
 
 

6./ Fitz József díj 

 

A Fitz József díjra jelölt könyvekről szavazás zajlik. 
 

Ezzel a napirend lezárásra került. 
 

 
7./  Hallgatói pályázat  
 

Kiss Gábor – jelzi, hogy három hallgató jelentkezett a Szegedi Tudományegyetemről. A 
beérkezett pályázatok közül kettőt tud támogatni az elnökség a 2016-ban megkapott 1 % 
költségei alapján.  

 

Határozat 
 
Az elnökség ellenszavazat nélkül Sára Péter és Dávid Norbert pályázatát támogatja. 
 

Ezzel a napirend lezárásra került. 
 



8./ MKE Emlékérem  
 
Ez a napirendi pont zárt ülésen zajlik. 
 
Ezzel a napirend lezárásra került. 
 

 

9./ Év ifjú könyvtárosa díj  
 

 



Fehér Miklós – beszámol róla, hogy nyolc pályázó jelentkezett. Felveti, hogy egy program 
keretében össze lehetne hívni az eddigi Év Fiatal Könyvtárosokat, hogy bemutassuk, hol tart 
az életútjuk jelenleg. 
 
Ezzel a napirend lezárásra került. 
 

 

10./  Egyebek 
 

- Előterjesztés megküldése összevont előzetes és közigazgatási egyeztetésre 
(kötelespéldány) 

 
Dr. Redl Károly – beszámol a rendelet előterjesztéséről, valamint az MKE javaslatáról a 
tervezethez, mely felkerül a honlapra is.  
 
Fehér Miklós – jelzi, hogy a minisztérium az OSZK-val kezdte meg a jogszabály 
előkészítését, melynek végső soron az előterjesztésre került rendelettel nem volt 
összhangban. Mind az OSZK, mint a Könyvtári Intézet jelezte véleményét. Habár 
szükségesnek tartják a kötelespéldányi rendszer egyszerűsítését, nem szabad róla 
megfeledkezni, hogy túl sok minden épül a kötelespéldányokra. Az egy darab kötelespéldány 
biztosítása csupán csak az archiválást teszi lehetővé, de szolgáltatási célokra a nemzeti 
könyvtár számára anyagi keretet kell akkor elkülöníteni. Fontosnak tartja, hogy nem a kiadók 
lobbija eredményezte ezt a rendelettervezetet. A kiadók életét az könnyítené meg, ha a 
kötelespéldányokat egy helyre kellene küldeni, és nem több helyre.  
 

- Etikai bizottság 
 
Takáts Béla – beszámol róla, hogy egy idős úr levélben jelezte tapasztalatait, mely szerint 
egy kistelepülési könyvtár dolgozói nem tudtak felmutatni megfelelő szakmai tudást. Az 
Etikai Bizottság kérte, hogy ne csak általánosságban tárja fel a problémáit, valamint ha úgy 
ítéli meg, hogy szükséges, a könyvtár fenntartójához tud a továbbiakban még fordulni. 
 
 

- Egyesületi mobiltelefon, vírusirtó 
 
Hantal Zsófia – jelzi, hogy az egyesület tulajdonában lévő számítógépekre vírusirtót szerzett 
be, valamint tájékoztat a két beérkezett árajánlatról az egyesületi mobiltelefon előfizetéshez.  

 

Határozat 
 

Az elnökség ellenszavazat nélkül jóváhagyja, hogy a T-mobile konstrukciójára 
fizessen elő az MKE, 1 GB adatforgalommal kiegészítve, valamint felhatalmazást ad az 
előfizetésen belül készülékek beszerzésére. 

 

 

- Könyvtári Intézet - delegáció 

 

Barátné dr. Hajdu Ágnes – jelzi, hogy a Könyvtári Intézet bizottságának munkájában 
Eszenyiné dr. Borbély Mária, Venyigéné Makrányi Margit és Barátné dr. Hajdu Ágnes vesz 
részt. 

 

- 1997. évi CXL. törvény a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári 
ellátásról és a közművelődésről – módosítása  



 
Barátné dr. Hajdu Ágnes – tájékoztat Ramháb Mária javaslatáról, hogy az MKE és az IKSZ 
egyeztetést folytasson a törvény kapcsán. 
 
Ezzel a napirend lezárásra került. 
 
 
Budapest, 2017. június 1. 
 

 
 

Hantal Zsófia 
jegyzőkönyvvezető 

 
Hitelesítők: 
 
 

 
 

Kiss Gábor      Gerencsér Judit 
 
 
 


