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Oros Sándor
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Takáts Béla
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Kóródy Judit
Venyigéné Makrányi Margit

Ellenőrző bizottság elnöke:
Tanács elnök:
Meghívottak:

Dr. Amberg Eszter
Bazsóné Megyes Klára
Hantal Zsófia titkárság
Molnár Ilona titkárság
Dr. Wimmer Éva
Lászlóné Nagy Ilona igazgató, Verseghy Ferenc
Könyvtár, Szolnok
Némethné Matastik Magdolna, Verseghy Ferenc
Könyvtár, Szolnok
Kincses Julianna könyvtárvezető, Szolnoki
Főiskolai Könyvár
Tóth Gábor, Pannon Egyetem, Egyetemi
Könyvtár és Levéltár
Szóllás Péter, Pannónia Könyvtár, Balatonalmádi
Pálmann Judit, Eötvös Károly Megyei Könyvtár
Schreiber Márta, Eötvös Károly Megyei Könyvtár
Zsiborács Judit, Pannon Egyetem, Egyetemi
Könyvtár és Levéltár

Meghívott Lászlóné Nagy Ilona, Némethné Matastik Magdolna, Kincses Julianna, a szolnoki
Vándorgyűlés szervezőbizottsága nevében, valamint Szóllás Péter, Pálmann Judit,
Schreiber Márta, Tóth Gábor és Zsiborács Judit, a veszprémi Vándorgyűlés
szervezőbizottsága nevében.

Az elnökségi ülés jegyzőkönyvét Hantal Zsófia vezeti. Felkért hitelesítők: Gerencsér Judit és
Kiss Gábor.
Barátné dr. Hajdu Ágnes köszönti az ülés résztvevőit és ismerteti a napirendet. Az
elnökség egyhangúan elfogadja a napirendet, amely így alakul:

Határozathozatal új tagok tagfelvételéről
2. A Magyar Könyvtárosok Egyesülete megalakulásának 80. évfordulója
tiszteletére rendezett jubileumi konferencia értékelése
3. Költségtérítési szabályzat
4. Az MKE 48. vándorgyűlése – Veszprém
5. Vándorgyűlési útmutató
6. MKE Marketing és Kommunikációs Munkabizottság és az MKE PR feladatai
7. Nőinformációs könyvtári szolgáltatásrendszer
8. Egyebek
- MKE és az MTVA meghívása
- Holdkő Kulturális Alapítvány

1./

Határozathozatal új tagok tagfelvételéről
Gerencsér Judit – ismerteti az előterjesztést. 2015. november hóban 1 tagjelölt kérte
felvételét az MKE-be, azon belül is a Heves Megyei Szervezetbe.

Határozat
Az elnökség a fenti 1 fő tagfelvételi kérelmét ellenszavazat nélkül jóváhagyja.
Ezzel a napirend lezárásra került.
2./
A Magyar Könyvtárosok Egyesülete megalakulásának 80. évfordulója
tiszteletére rendezett jubileumi konferencia értékelése
Barátné dr. Hajdu Ágnes – megköszöni az elnökség munkáját a konferencia
szervezésében. Sinikka Sipilä és az IFLA köszönetét és elismerését nyilvánította. A
külföldi vendégek is nagyon elégedettek voltak. Úgy gondolja, méltóképpen sikerült
megünnepelni az egyesület 80. évfordulóját. Javasolja, hogy a következő
rendezvényen legyen egy technikai felelős. A hallgatói pályázat első három
helyezettje regisztrációt nyert a következő évi vándorgyűlésre, valamint egy-egy
példányt az MKE történeti kiadványából.
Ezzel a napirend lezárásra került.

3./

Költségtérítési szabályzat
Dr. Amberg Eszter – kéri, hogy a múltkori elnökségi ülésen felmerült módosító
javaslatokat küldjék el számára. Az alapszabály és az ügyrend összevetését év
végéig elkészíti.

Ezzel a napirend lezárásra került.

4./

Az MKE 48. vándorgyűlése – Veszprém
Barátné dr. Hajdu Ágnes – köszönti a veszprémi kollégákat.
Dr. Wimmer Éva – jelzi, hogy januárban szoktunk ellátogatni a helyszínre. Javasolja,
hogy a költségvetés alakuljon ki már a veszprémi látogatást követő napokban.
Előzetes terveket már korábban várna. Küld egy mintát a költségkalkulációra a
szervezőknek.
Barátné dr. Hajdu Ágnes – a szervezőket kéri, hogy térképezzék fel január elejére a
szállásokat. Ennek ismeretében tudunk egyeztetni és foglalni: kéri, hogy ez a
vándorgyűlés útmutatóba is kerüljön bele. Javasolja, hogy a feladatokhoz rendeljünk
felelősöket. A jelenlegi verziót már el tudjuk küldeni
Pálmann Judit – Szóllás Péter, Schreiber Márta és Zsiborács Judit kísérte el.
Személyes tapasztalatcserét terveznek Szolnokkal. A fesztiválok miatt a szervezést
fel kell pörgetni. Az a pénzügyi cég, aki ezt lebonyolítja, már nagyon aggódik. A
kollégiumban tettek egy szándéknyilatkozatot, hogy 600 főnek lesz szükség helyekre.
Barátné dr. Hajdu Ágnes – kér egy szállástérképet.
Pálmann Judit – küldi, valamint beszámol róla, hogy a Hangvillában megoldható
lenne a vándorgyűlés. A szállásoktól egy kb. 10 perc sétára van. Minden 5-800 m-es
körzetben található. Kérdezi, hogy Hoppál Pétert és Navracsics Tibort meghívnánk-e,
mert ebben az esetben jelzi, hogy a meghívást el kell indítani. A baráti találkozó
helyszíne a Hangvilla aulája lenne.
Barátné dr. Hajdu Ágnes – beszámol róla, hogy a 2016. évi IFLA témája:
Kapcsolatok, együttműködések, közösségek.
Bazsóné Megyes Klára – megjegyzi, hogy jövőre Széchenyi István év is lesz.
Barátné dr. Hajdu Ágnes – jelzi, hogy január második hetében ellátogatunk
Veszprémbe. A polgármester úrral és a rektor úrral addig egyeztetünk. Továbbiakban
a pénzügyi lebonyolító cég képviselőit is várjuk majd az elnökségi ülésekre.
Takáts Béla – figyelmeztet, hogy az lehetséges, hogy az NKA pályázatai később
lesznek kiírva, minthogy a vándorgyűlésre tudunk pályázni. Mivel ez előfordulhat, úgy
véli, szükséges egy vészforgatókönyv.
Barátné dr. Hajdu Ágnes – a 80 éves konferenciára olyan szponzorációt is
szereztünk, ami kis tartalékot jelent számunkra. Logó-tervezetre januárra várunk
ötleteket.
Szóllás Péter – jelzi, hogy egy kolléga dolgozik az arculaton.

Ezzel a napirend lezárásra került.

5./

Vándorgyűlési útmutató

Barátné dr. Hajdu Ágnes – az útmutató kidolgozás alatt áll. A jelenlegi verziót
továbbítjuk a veszprémi kollégák felé. Kéri az elnökség tagjait és az iroda
munkatársait, hogy nézzék át a jelenlegi útmutatót és véleményükkel,
kiegészítésekkel továbbra segítsék a munkát.
Ezzel a napirend lezárásra került.

MKE Marketing és Kommunikációs Munkabizottság és az MKE PR feladatai

6./

-

Kóródy Judit – az MKE Marketing és Kommunikációs Munkabizottság tagjai:
Gerencsér Judit, Fehér Miklós, Oros Sándor, Buzai Csaba, Bazsóné Megyes Klára,
Barton Dávid, Ludasi Tünde és Haszonné Kiss Katalin. Néhány téma, amivel
foglalkozni kell:
az egyesület ismertségének és támogatottságának növelése (médiában való
megjelenés). Ki kell alakítani a sajtóval a személyes kapcsolatokat.
a honlap
WebMagazin – a belső kommunikáció fórumát jobban ki kell aknázni.
az egyesület arculatát meg kell vizsgálni, hogy kell-e változtatni bármit
Barátné dr. Hajdu Ágnes – úgy véli, hogy az arculat áttekintésével a Stratégiai
bizottság álláspontját meg kell várni.
Kóródy Judit – beszámol a sajtóban idén megjelent MKE hírekről.
Bazsóné Megyes Klára – felveti, hogy a szervezetektől kérni kell, hogy minden
sajtómegjelenést gyűjtsenek össze, és küldjék meg az egyesület számára.
Kiss Gábor – javasolja, hogy könyvtárszakmai szempontból is lehetne egy gyűjtést
végezni. Ez egy egyedi szolgáltatás lenne.
Kóródy Judit – készít egy tervezetet a következő elnökségi ülésre. Több
szervezetnek van hírlevele, amit össze fog gyűjteni, és közzé fog tenni a honlapon.
Gerencsér Judit – felveti, hogy készítsünk egy szponzorációs tervet. Tágítani kell a
támogatók körét. Kéri az elnökséget, hogy tegyen javaslatokat a további
szponzorokra.
Molnár Jánosné – javasolja, hogy a rendezvények témaköréhez keressünk
szponzorokat.

Ezzel a napirend lezárásra került.

7./

Nőinformációs könyvtári szolgáltatásrendszer
Barátné dr. Hajdu Ágnes – Billédi Ferencné felkérte az MKE-t, hogy a nőinformációs
könyvtári szolgáltatásrendszer kiépítésével kapcsolatos munkát támogassa az MKE.
Biztosítjuk a támogatásunkról és kérjük Billédi Ferencnét, hogy fogalmazza meg,
hogy miben tudunk a segítségükre lenni.

Ezzel a napirend lezárásra került.

Egyebek

8./

-

MTVA meghívása
Gerencsér Judit – beszámol róla, hogy az MKE meghívást kapott a Magyar
Televíziótól a Család-barát magazinba 2015. november. 20-án. A téma „az ekönyv és a digitalizáció nem javít a gyerekek olvasási készségein” volt. Budavári
Klára, az MKE Gyermekkönyvtáros Szekció alelnöke képviselte az MKE-t.

-

Holdkő Kulturális Alapítvány
Dr. Wimmer Éva – jelzi, hogy februárig lehet pályázni: eszközt, pénzbeli
szponzorációt, honlap szerkesztést tudnak támogatni. Az elbírálás fő szempontja,
hogy milyen közösségi haszna van támogatásnak. Kéri, hogy az elnökség döntse
el, hogy mire van szükségünk, valamint segítse a pályázat kihasználásának
indoklásában az elnökség.
Barátné dr. Hajdu Ágnes – javasolja az új eszközöket. A további részletekről
később egyeztetünk.

Határozat
Új eszközök beszerzését pályázza meg a Holdkő Kulturális Alapítvány részére.

A javaslatot az elnökség ellenszavazat nélkül jóváhagyja.
-

Pályázatok
Dr. Wimmer Éva – tájékoztat, hogy a működési pályázat beadási határideje:
2016. jan. 4. Kéri, hogy a jövő évi működési tervhez az elnökség nyújtson
segítséget. A NEA szakmai pályázati kiírása a hét végén fog megjelenni. Kérdezi,
hogy milyen rendezvényre nyújtsuk be a pályázatunkat.
Barátné dr. Hajdu Ágnes – javasolja, hogy Szervezetfejlesztés, társadalmi
beágyazottság témában az NHIT által meghirdetett, Digitális Felzárkóztatás
témakörben nyújtsuk be a pályázatot.

-

OTP aláírás-módosítás
Hantal Zsófia – november 23-án sikeresen módosult az OTP folyószámla aláírók
személye: Barátné dr. Hajdu Ágnes, Gerencsér Judit és dr. Redl Károly rendelkezik a
továbbiakban az MKE számlája felett.

-

INKA közgyűlés
Gerencsér Judit – kértük, hogy az MKE hangsúlyosabban jelenjen meg az INKA
fórumain. Az INKA jelezte, hogy idén egy tanfolyamra volt módjuk. Javasolja az
elnökségnek, hogy a tagság számára plusz értékként a tanfolyamokat a tagok
számára meg lehetne hirdetni, valamint ha van rá mód, kedvezményesen lehetne
számukra ajánlani a tanfolyamokat.

Kiss Gábor – egyeztetni kell Tamáska Lajossal, hogy milyen lehetőségek vannak
erre.
Határozat
Az MKE elnöke és főtitkára egyeztet az INKA-val, hogy a tagság részére
kedvezményes tanfolyami részvételre legyen mód.

A javaslatot az elnökség ellenszavazat nélkül jóváhagyja.
-

IKSZ közgyűlés

Barátné dr. Hajdu Ágnes – a közgyűlésen az MKE elnökséget képviseli Kiss Gábor
alelnök.
-

Kirándulások könyvelési költsége

Molnár Jánosné – tájékoztat, hogy azok a szervezetek, melyek a kirándulásaik
költségeit átvezetik a könyvelésen, azok után jelentősen magasabb könyvelési költsége
keletkezik a központnak, mint más szervezetek után. Felmerült emiatt, hogy ezek a
szervezetek a könyvelési különbözetet a központ részére térítsék meg.
Határozat
Azon szervezetek, melyek szakmai kirándulásaik könyvelési költségei miatta a teljes
MKE könyvelés megnövekszik, a könyvelési különbözetet fizessék meg a központ
felé.

A javaslatot az elnökség 8 egyetértő, és 1 ellenszavazattal jóváhagyja.
-

2017-es vándorgyűlés

Barátné dr. Hajdu Ágnes – Prókai Margit jelezte számára, hogy a miskolci
polgármester nyitott a 2017-es vándorgyűlésre.
Ezzel a napirend lezárásra került.

Budapest, 2015. december 2.

Hantal Zsófia
jegyzőkönyvvezető
Hitelesítők:

Kiss Gábor

Gerencsér Judit

