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Jegyzőkönyv
A Magyar Könyvtárosok Egyesülete eln öksége
2015. szeptember 16.-án 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
Takáts Béla

Elnökség póttagok:

Kóródy Judit
Venyigéné Makrányi Margit

Ellenőrző bizottság elnöke:
Tanács elnöke:
Meghívottak:

Dr. Amberg Eszter
Bazsóné Megyes Klára
Hantal Zsófia titkárság
Molnár Jánosné titkárság
Dr. Wimmer Éva

Dr. Redl Károly nem tud részt venni az ülésen.
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:
Napirend:


1. Határozathozatal új tagok tagfelvételéről
2. Az MKE 46. Vándorgyűlésének értékelése
3. Egyeztetés szervezeti kérdésekről
- személyi kérdések
- bizottságok
- kérdőíves felmérés eredménye
4. Pályázatok
5. MKE 80 éves – tervezett programok, feladatok, rendezvények

6. A Magyar Könyvtárosok Egyesülete megalakulásának 80. évfordulója
tiszteletére rendezett jubileumi konferencia előkészítése, feladat megbeszélés
7. Pécsi és Baranyai Könyvtárosok Egyesülete – szakmai együttműködési javaslat
8. Szakértői pályázatok, szakértői díjak
9. 81. IFLA konferencia – Cape Town, Dél Afrika
10. Társadalmi egyeztetés a közös jogkezelésről szóló 2014/26/EU irányelv
átültetésének részletes koncepciójáról - az MKE szakmai véleménye
11. Göteborgi Nemzetközi Könyvvásár
12. Egyebek
- Alkotó könyvtáros – OIK
- bírósági bejegyzés, netbank

1./

Tagfelvételi határozat

Gerencsér Judit – ismerteti az előterjesztést. 2015. szeptember hóban 4 tagjelölt kérte
felvételét az MKE-be: ketten a Pest Megyei Szervezetbe, egy tag a Tudományos
Szakkönyvtári Szekcióba, míg egy tag a Borsod Megyei Szervezetbe jelentkezett.
Határozat
Az elnökség a fenti 4 fő tagfelvételi kérelmét ellenszavazat nélkül jóváhagyja.
Ezzel a napirend lezárásra került.
2./

Az MKE 46. Vándorgyűlésének értékelése
Takáts Béla – hozott egy összegzést a résztvevők véleményeiről. A kisplenáris ülés
jobban megosztotta a látogatókat. A baráti találkozó háromszori helyszínváltoztatása
nem tett jót a hangulatnak. Az étkezéssel nem volt probléma. A szállásokat a
résztvevők drágának találták, de Szolnokon ennyi szállás van összesen – tehát nem
volt alkupozíciónk. A reggeli centralizálása nélkül még drágább lett volna.
Összességében elégedettek voltak a résztvevők. A vélemények nyomán javasolja,
hogy a szekcióüléseket időben jobban el kéne osztani, hogy a látogatók több ülésen
is részt tudjanak venni. Balajthy Béla cégével meg voltunk elégedve.
Gerencsér Judit – jelzi, hogy bekérjük a szekcióktól az előadásokat, és ezt az MKE,
és a vándorgyűlés honlapján is közzétesszük.
Oros Sándor – felveti, hogy az összes vándorgyűlési honlap egy szerveren legyen,
így az archívum jobban elérhető lenne.
Kóródy Judit – a honlapon létre lehetne hozni egy aloldalt, ahol csokorba vannak
szedve az eddigi vándorgyűlések.
9 szervezet adott beszámolót a szekciójáról, amit a WebMagazinban közzétettek.
Gerencsér Judit: Ilyen oldal van a honlapon.
Barátné dr. Hajdu Ágnes – készíteni kell egy vándorgyűlés-útmutatót, amiben a
vándorgyűlés feladatai, határidei, adott esetben a felelősei is szerepelnek, ezzel
segíthetjük a jövőben megrendezendő vándorgyűlések szervezését. Javasolja, hogy
Kiss Gábor legyen a vándorgyűlések felelőse, valamint az útmutató elkészítését
Gerencsér Judit koordinálja, Molnár Jánosné, Hantal Zsófia, Biczák Péter és Takáts
Béla segítségével. Kéri, hogy ez egy hónapon belül készüljön el.

Dr. Amberg Eszter – szeretné látni az EB bizottság az útmutatót a szerződések
kapcsán.
Barátné dr. Hajdu Ágnes – Kéri Takáts Bélát és Oros Sándort, akinek van
kiállításokban tapasztalata, hogy ebben segítsenek később a vándorgyűléseknél.
Takáts Béla – helyismeret nélkül ez nem működne – ezt csak a helyiekkel együtt
lehet csinálni.
Barátné dr. Hajdu Ágnes – felveti, hogy minden januárban, a vándorgyűlés előtt
hirdessünk egy szlogen-versenyt. Ez a szlogen rákerülhetne a vándorgyűlési táskára,
és jutalomként felajánlanánk egy ingyenes regisztrációt.
Kiss Gábor – beszámol róla, hogy a jövő évi vándorgyűlés kapcsán a veszprémi
felkérő levelek eljutottak a rektorhoz, a kancellárhoz és a polgármesterhez – ők már
várnak bennünket, hogy a szállásokat időben megnézzük és lefoglaljuk. Az egyetem
a szorgalmi időszak végén átadja a szálláshelyeket egy Kft-nek – velük kell majd
egyeztetnünk. Előbb kéne felmérni a helyszínt, mint szoktunk: október vagy
november volna ideális. Fontos lenne az egyetem oldaláról biztosítani az
infrastruktúrát.
Ezzel a napirend lezárásra került.
3./

Egyeztetés szervezeti kérdésekről

- személyi kérdések
Barátné dr. Hajdu Ágnes – tájékoztatást ad arról, hogy Dr. Redl Károly már nem
tagja a Szinnyei bizottságnak.
Fehér Miklós 09.17-én a könyvtárakkal kapcsolatos kérdésekben, a Kossuth rádióban
a Napközben c. műsorban fél 10-kor képviseli az MKE-t.
Fehér Miklós – tájékoztat, hogy a téma: kell-e könyvtár, mire jó, és mit tud csinálni
egy falusi könyvtár.
Barátné dr. Hajdu Ágnes – kéri, hogy Buzai Csaba csatlakozzon az MKE Facebook
oldal adminisztrátoraihoz.

-

bizottságok

Barátné dr. Hajdu Ágnes – Zselinszky Lászlóné megkereste őt és Gerencsér
Juditot, hogy kapott egy felkérést a Komárom-Esztergom Megyei Szervezettől
előadás megtartása céljából hungarikum témakörében, és szívesen vállalná. Az elnök
asszony jelezte felé, hogy nyugodtan vállalja el a felkérést és, mint a bizottság
tagjára, később is számítunk rá. A bizottság elnökének felkéri Eszenyiné dr. Borbély
Máriát.
Eszenyiné dr. Borbély Mária – elfogadja a felkérést, és felveti, ha lesz pályázati
lehetőség, érdemes akkor aktivizálni a bizottságot. Aki előadási felkérést kap a
bizottságból, az tájékoztassa róla a többi tagot

Fehér Miklós – felveti, hogy utána kéne járni, hogy van-e olyan könyvtárosi munka,
életmű, ami a hungarikummal kapcsolatba hozható.
Barátné dr. Hajdu Ágnes – A Füzéki bizottság vezetésére felkéri Fehér Miklóst.
Fehér Miklós – elfogadja a felkérést.
Barátné dr. Hajdu Ágnes – jelzi, hogy az Év fiatal könyvtárosa díj bizottságának
tagjai kapcsán egyeztetni kell az IKSZ-szel, és kezdeményezni kell az IKSZ felé a
bizottság tagjainak megújítását.

-

kérdőíves felmérés

Gerencsér Judit – beszámol róla, hogy a szervezetek kérdőíves felmérését 5
szervezet nem küldte vissza: Zempléni, Bibliográfiai, Gyermekkönyvtáros,
Olvasószolgálati, Közkönyvtári szervezet. Néhány szervezet működése akadozik. A
Zempléni Könyvtárosok Szervezete semmilyen megkeresésre nem reagált idén: nincs
taglistájuk, ennél fogva tagdíjat sem utaltak még.
Bazsóné Megyes Klára – megerősíti, hogy a felsorolt szervezetek közül a Zempléni
Könyvtárosok Szervezete a tanács számára sem küld semmit. Területi szervezet, de
nem megye: felveti, hogy Borsod befogadhatná őket.
Molnár Jánosné – jelzi, hogy beszélt Halász Magdolnával, aki szervezet egyik
alapítója. Ilona tájékoztatta róla, hogy az elnökség napirendre tűzte a szervezet
kérdését. Halász Magdolna intézkedni kezd, szedik a tagdíjat, és hamarosan
jelentkeznek.
Venyigéné Makrányi Margit – a Zempléni Könyvtárosok Szervezetének nagyon
kevés tagból áll, nagyon nehezen szerveződnek, mert nincs ember, aki összefogja
őket. Az ottani tagok túlterheltek.
Takáts Béla – javasolja, hogy a Borsod Megyei Szervezeten belül tagozódjanak
csoporttá, és ne szervezetként működjenek.
Ezzel a napirend lezárásra került.

4./

Pályázatok
Dr. Wimmer Éva – beszámol róla, hogy a Szakmai ismeretek és készségek –
átalakuló hivatás c. tervezett konferenciára, amire első körben nem kaptunk
támogatást, az NKA most jelezte, hogy mégis nyertünk 3 000 000 forintot – a
tervezett 5 000 000 Ft helyett.
Barátné dr. Hajdu Ágnes – tájékoztat, hogy az eredetileg tervezett időpont
megváltozása, és az összeg mértéke miatt módosítani kell a beadott pályázatot.
Dr. Wimmer Éva
– a beadott pályázathoz képest változik: az időpont 2016.
március 3-ra, a helyszín pedig az OSZK dísztermére – ennek függvényében 150 főre
készülünk. A külföldi vendégek számát is csökkentjük. A határon túli szervezetek
képviselőit is meghívtuk.

Határozat
Az elnökség a pályázat módosítását ellenszavazat nélkül jóváhagyja.
Barátné dr. Hajdu Ágnes – Az NHIT meghirdetett egy pályázatot a digitális
felzárkóztatásról. Javasolja, hogy Eszenyiné dr. Borbély Mária felügyelje a pályázatot.
A pályázatot kifejezetten társadalmi szervezeteknek írták ki.
Dr. Wimmer Éva – a pályázati kiírás szerint hátrányos helyzetű gyerekeket kell
digitális képzésben részesíteni az egész ország területén. Pályázni két kategóriában
lehet: 14 éves korig, valamint 14 és 18 év közötti gyerekek számára. Ehhez kell
helyszínt keresni.
Eszenyiné dr. Borbély Mária – utána érdeklődik az NHIT-ben, hogy az IKSZ is részt
vesz-e ebben a pályázatban.
Ezzel a napirend lezárásra került.
5-6./ A Magyar Könyvtárosok Egyesülete megalakulásának 80. évfordulója tiszteletére
rendezett jubileumi konferencia előkészítése, feladat megbeszélés
Barátné dr. Hajdu Ágnes – Méltóképpen szeretnénk megünnepelni a 80.
évfordulót. A jubileumi konferenciára meghívjuk az IFLA leköszönő elnökét, Sinikka
Sipilä-t, aki 20 perces előadást tart a könyvtárakról és a transzformációkról.
Szinkrontolmácsra nincs pénz a pályázatban – de tolmácsra szükség lesz. A tervezett
program tartalmán módosítani kell, mert nagyon hosszú és nem fér bele az időbe.
Dr. Wimmer Éva – az előzetes programterv átalakításához nem kell külön
pályázatmódosítást beadni.
Barátné dr. Hajdu Ágnes – felveti, hogy kitűzőt is érdemes lenne csináltatni a
jubileumi eseményre.
Dr. Wimmer Éva – jelzi, hogy az NKA részéről megítélt összeg a tervezett költség
fele, ezért újra kell tervezni, vagy jelentősebb támogatásra van szükség más
forrásból.
Barátné dr. Hajdu Ágnes – átszámoljuk, és emellett rákérdez az EMMI-ben jelzett
támogatásra.
Dr. Wimmer Éva – tájékoztat, hogy a pályázat időpontjának módosítását benyújtja
2015. november 25.-re, valamint a helyszín is módosul az ELTE ÁJK dísztermére.
Ezzel a napirend lezárásra került.

7./ Pécsi és Baranyai Könyvtárosok Egyesülete – szakmai együttműködési javaslat
Barátné dr. Hajdu Ágnes – beszámol róla, hogy a Pécsi és Baranyai Könyvtárosok
Egyesülete küldött az MKE részére egy beadványt, miszerint a bírósági bejegyzésük
megtörtént, és kérik az egyesület társszervezeti státuszát.

Dr. Amberg Eszter – év végéig el kell készíteni az ügyrendet – ez segít az ügyben
való kiigazodásban.
Barátné dr. Hajdu Ágnes – kéri az EB javaslatát az ügyrendben. Kéri, hogy Fehér
Miklós és Gerencsér Judit vegye fel a kapcsolatot a Pécsi és Baranyai Könyvtárosok
Egyesületével.
Határozat
Fehér Miklós és Gerencsér Judit felveszik a kapcsolatot a Pécsi és Baranyai
Könyvtárosok Egyesülettel. Az MKE elnöksége stratégiai szempontból vizsgálja a
társulást.
Ezzel a napirend lezárásra került.
8./ Szakértői pályázatok, szakértői díjak
Barátné dr. Hajdu Ágnes – Ismeretei szerint az MKE kevesebbet kér a szakértői
pályázatok elbírálásának díjazásaként, mint más kulturális ágazati képviselők. Kéri az
elnökség véleményét az összeg mértékéről.
Venyigéné Makrányi Margit – változó, mennyi munka van a szakértői pályázatokkal.
Úgy véli, érdemes elgondolkozni a szakértők díjazásán is, hogy a felkért könyvtárost
is érdekeltté tegyük a szakértői munkában – és ne kerüljék ki az egyesületet.
Eszenyiné dr. Borbély Mária – változó az is, mik az igények. Van, ahol elég írásban
beadni a szakértői véleményt, de van, aki személyes jelenlétet is kér – ám az egy
egész napot elvesz a munkából.
Fehér Miklós – előre kellene a feltételeket tisztázni: függhetne a pályázók számától,
jelenléttől, körülményektől.
Barátné dr. Hajdu Ágnes – javaslat, hogy általánosan 40 000 Ft-ot kérjünk, plusz
pályázónként 5000 Ft. A szakértők küldjék be az írásos értékelésüket az MKE
titkárságára. A szakértők motiválását gondoljuk még át.
Ezzel a napirend lezárásra került.
9./ 81. IFLA konferencia – Cape Town, Dél Afrika
Barátné dr. Hajdu Ágnes – beszámol a konferencián való részvételről. Az ENSZ
fenntartható fejlődés politikáját most vezetik be, melynek munkálataiban az IFLA
elnökének nagy szerepe volt. December 31.-ig elkészült IFLA új stratégiai terve,
melyre az MKE is kiindulási alapként tekinthet. A konferencia egyik felemelő és
megható kezdeményezése volt a 67 Blankets for Nelson Mandela Day sorozat
keretében takarókötési program, amelyeket a rászorulóknak küldtek el. Sorkerült a
Gyermek- és Fiatal Felnőttek Szekció megalakulásának 60. évfordulóját ünneplő
programra is, melyben bemutatták azt a könyvet – The World Through Picture Books:
Librarians' favourite books from their country. Expanded 2nd Edition –, amelynek
összeállításában az MKE is aktívan részt vett.

Az IFLA konferencia az MKE jubileumi konferenciájára is harmonizált a Tanács
elnöke által továbbított, egyik tagunk által javasolt ötletettel: diákok szólítsanak meg
80 híres, ismert embert arról, hogy milyen üzenete, pozitív gondolatai vannak a
könyvtárról. Ez felkerül a Youtube-ra. Az MKE versenyt hirdet a felsőoktatásban:
csapatokban lehet majd nevezni. A legtöbb videót feltöltő csapat regisztrációs díjat
nyer az MKE jövő évi vándorgyűlésére.
Egyéb IFLA inspiráció: jövőre készülhetne applikáció a vándorgyűlés programjából.
Ezzel a napirend lezárásra került.

10./ Társadalmi egyeztetés a közös jogkezelésről szóló 2014/26/EU irányelv
átültetésének részletes koncepciójáról - az MKE szakmai véleménye
Gerencsér Judit – tájékoztat a koncepció véleményezésének folyamatáról.
Dr. Amberg Eszter – tájékoztat, hogy a honlapon elérhető az MKE szakmai
véleménye, melyet Dr. Redl Károllyal közösen alakítottak ki.
Ezzel a napirend lezárásra került.

11./ Göteborgi Nemzetközi Könyvvásár
Barátné dr. Hajdu Ágnes – Csanda Mária tagunktól érkezett egy kérdés, hogy
szervezünk-e utazást Göteborg-ra, mert a Könyvvásáron idén Magyarország a
díszvendég. Bár eddig nem volt tervbe véve, felveti, hogy szervezzünk ilyen jellegű
kirándulásokat.
Oros Sándor – jelzi, hogy a szakmai kirándulások javarészét nem könyvtárosok,
hanem ismerősök szokták feltölteni, és tart tőle, hogy anyagilag nem lenne az
egyesület számára kifizetődő.
Barátné dr. Hajdu Ágnes – felkéri Oros Sándort, hogy készítsen egy naptárt, hogy
hova volna érdemes szervezni egy-egy könyvvásárra, nagyobb könyves eseményre
szakmai utazásokat.
Ezzel a napirend lezárásra került.

12./ Egyebek

-

Alkotó könyvtáros – OIK

Barátné dr. Hajdu Ágnes – szept. 25-én az alkotó könyvtáros rendezvényen
Gerencsér Judit képviseli az MKE-t.
Fehér Miklós – támogatni szoktuk 6-8 ezer Ft értékben a projektet. Idén Rónai
Katalin bábkészítő munkáit állítják ki.

Barátné dr. Hajdu Ágnes – a vándorgyűlésen is meg kéne jelentetni az alkotó
könyvtárosokat.
Oros Sándor – felveti, hogy veszprémi kötődésű alkotó könyvtárosoknak utána kéne
nézni.
Határozat
A támogatás összegét az elnökség ellenszavazat nélkül jóváhagyja.

-

Bírósági bejegyzés

Hantal Zsófia – beszámol róla, hogy augusztus 27-én megérkezett a bírósági végzés
arról, hogy Barátné dr. Hajdu Ágnes az elnöke az egyesületnek. A végzés még nem
hatályos – várunk egy jogerős végzést is, mely véglegesíti a változtatást. Addig még
Bakos Klára szerepel a bírósági adatbázisban.

-

Internetbank

Hantal Zsófia – tájékoztat, hogy kettős aláírással működne: mindkét aláíró egy saját
azonosító és jelszó felhasználásával, együttesen tud majd utalni. A netbank
költségeiről tájékozódunk.
Az ellenőrző bizottság támogatja a javaslatot.
Határozat
Az elnökség az internetbank bevezetését ellenszavazat nélkül támogatja.

-

Utazási költségtérítés

Dr. Amberg Eszter – költségtérítés egységes szabályzatát létre kell hozni.
Gerencsér Judit – javaslatot tesz egy határozatra:

„Utazási költségtérítés
A Magyar Könyvtárosok Egyesülete (MKE) Elnöksége tagjai az elnökségi
ülésekre és a hivatalos szakmai rendezvényekre való eljutás céljából a
lehetőségek függvényében munkahelyi támogatást vesz igénybe a közösségi
közlekedés (vonat, busz, hajó stb.) használata során. Amennyiben erre nincs
lehetőség az MKE számla ellenében megtéríti a teljes árú jegy árát elnöki
ellenjegyzéssel. Kivételes és előre megbeszélt esetekben van lehetőség
gépkocsi elszámolására is.”
Dr. Amberg Eszter – Az EB megvizsgálja a határozatot.

Gerencsér Judit – a határozat ügyében az elnökség később hoz döntést.

-

Pogány György javaslata

Dr. Amberg Eszter – Dr. Pogány György javasolja, hogy az aktív nyugdíjasok az
MKE tagkártyával ingyen iratkozhassanak be a könyvtárakba.
Fehér Miklós – közli, hogy jogszabály-módosítás szükséges hozzá, vagy külön kell
beszélni az intézményekkel – az pedig rengeteg egyeztetést vonna maga után.

-

EB ülések

Dr. Amberg Eszter – évente két EB ülést tart megfelelőnek. A következő
küldöttközgyűlésen szükséges még egy EB tagot választani.

-

Bondor Erika

Barátné dr. Hajdu Ágnes – nagyszerű ember volt, kiváló könyvtáros, sokat tett az
MKE és a KTE együttműködéséért, ezért jelenlétünkkel, és egy koszorúval rójuk le
tiszteletünket.

-

Múzeumi belépés

Oros Sándor – jelzi, hogy az Eszterházy kastély állami fenntartású, de mégsem
fogadták el az MKE tagkártyát.
Takáts Béla – javasolja, hogy érdemes lenne egy listát közzétenni a honlapon az
állami múzeumokról.
Ezzel a napirend lezárásra került.
Budapest, 2015. szeptember 16.
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