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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)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Határozathozatal új tagok tagfelvételéről
2016. március 3-ai konferencia értékelése
XXIII. Budapesti Nemzetközi Könyvfesztivál – MKE részvétel
Az MKE 48. Vándorgyűlése – Veszprém
Pályázati ügyek
MKE Munkaterv 2016
MKE Költségvetés 2016

8) Költségtérítési szabályzat
9) MKE ügyrend
10) NKA – MKE delegálás
11) MKE prospektus, roll-up
12) Pécsi és Baranyai Könyvtárosok Egyesülete – társult tagság helyzete
13) Füzéki István díj
14) Komárom-Esztergom Megyei Szervezet javaslata – április 14.
15) INKA Alapítvány
16) Küldöttközgyűlés – előkészítés, határidők
17) Egyebek
a. NEA elektori jelölés
b. Köznevelési Kerekasztal
c. OSZK – 2016. március 7.

1./

Határozathozatal új tagok tagfelvételéről
Gerencsér Judit – ismerteti az előterjesztést. 2016. március hóban 91 tagjelölt kérte
felvételét az MKE-be, az alábbi eloszlás szerint:

Bács-Kiskun Megyei Szervezet
Békés Megyei Szervezet
Borsod Megyei Szervezet
Csongrád Megyei Könyvtárosok Egyesülete
Gyermekkönyvtáros Szekció
Hajdú-Bihar Megyei Szervezet
Helyismereti Könyvtárosok Szervezete
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Szervezet
Komárom-Esztergom Megyei Szervezet
Könyvtáros Tanárok Egyesülete
Közkönyvtári Egylet
Mezőgazdasági Szekció
Múzeumi Szekció
Műszaki Szekció
Pest Megyei Szervezet
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szervezet
Társadalomtudományi Szekció
Tudományos Szakkönyvtári Szekció
Vas Megyei Szervezet
Veszprém Megyei Szervezet
Zala Megyei Szervezet

5
4
1
12
2
4
1
2
4
25
5
1
1
4
1
2
6
3
1
4
3

Határozat
Az elnökség a fenti 91 fő tagfelvételi kérelmét ellenszavazat nélkül jóváhagyja.
Ezzel a napirend lezárásra került.

2./

2016. március 3-ai konferencia értékelése

Dr. Redl Károly – arról értesült, hogy Káldos János, az OSZK általános igazgatóhelyettese
hangsúlyozta, hogy a szakmai konferencia kiváló színvonalú volt.
Kiss Gábor – úgy véli, hogy a külföldi előadók, kifejezetten a finn, az olasz és a német
kollégák előadása kiemelkedő volt. Üdítő tapasztalatként említi, hogy mindenkinek
ugyanolyan elképzelései vannak arról, milyen irányba kell haladnia a könyvtáros
közösségnek.
Bazsóné Megyes Klára – tájékoztat, hogy a kollégák visszajelzései mind pozitívak voltak:
szakmailag nagyon sikeres és gazdag napnak tartották.
Barátné dr. Hajdu Ágnes – beszámol Ramháb Mária véleményéről, aki kijelentette, hogy
ilyen konferencia Magyarországon még nem volt még. A programban, végső soron csúszás
sem volt: 15.30 helyett 15.15-kor zárt a rendezvény. Méltatja a magyar előadók előadásait is:
pozitív és motiváló gondolatok hangzottak el. A külföldiek is nagyon jól érezték magukat, és
a konferenciát jelentősnek és szakmailag előremutatónak titulálták.
A konferencia disszeminációja kapcsán az MKE arra törekszik, hogy csak MKE tagok
jussanak hozzá az anyagokhoz. Az OSZK munkatársa, Lukács Bea, aki a videózásért felelt,
jelezte, hogy kivitelezhető ez a megoldás. Az egyeztetések erről folyamatban vannak.
A szinkrontolmács hasznos volt, sokan igénybe is vették. Nem csak szakmailag volt sikeres
a konferencia: PR-ként is kiválóan működött az egyesület népszerűsítése végett.
Dr. Wimmer Éva – figyelmeztet, hogy a pályázat elvárásai között szerepel, hogy a
konferencia anyagai szerepeljenek a honlapon.
Ezzel a napirend lezárásra került.

3./

XXIII. Budapesti Nemzetközi Könyvfesztivál – MKE részvétel

Gerencsér Judit – beszámol róla, hogy elkészült az MKE végleges programja, mely a
honlapra is felkerült. A könyvtáros klubban az alábbi szekciók tartanak programokat: Heves
Megyei Szervezet, Jogi Szekció, Bibliográfiai Szekció, Társadalomtudományi Szekció,
Műszaki Szekció, Tudományos Szakkönyvtári Szekció, Gyermekkönyvtáros Szekció,
Mezőgazdasági Szervezet, Könyvtárostanárok Egyesülete, Zenei Szervezer, Közkönyvtár
Egylet. Ezen kívül jelen lesz két kiadó: az Imannuel kiadó és Betűtészta ezenfelül lesz egy
angol nyelvű könyvbemutató is. A standon a Győri Könyvszalon lesz a partnerünk.
Dr. Redl Károly – elmondja, hogy az Arcanum fél órával később tart előadást a
nagyteremben: kérdezik, hogy az MKE arculata megjelenhet-e az előadásuk során, valamint
az MKE programja végén bejelenti-e az egyesület az Arcanum programját.
Barátné dr. Hajdu Ágnes – jelzi, hogy a továbbiakban az MKE az Arcanummal a
kölcsönösségre kíván nagyobb hangsúlyt fektetni.
Határozat
Az elnökség ellenszavazat nélkül jóváhagyja, hogy az MKE programja végén
elhangozhat az Arcanum előadásának beharangozása, valamint az MKE jelenjen meg az
Arcanum felületén.
Dr. Redl Károly – beszámol róla, hogy az Arcanumtól a Vándorgyűlés kapcsán is
megkeresték – jelzik, hogy soknak tartják a kiállításért és az előadásért kért összeget.

Határozat
Az elnökség ellenszavazat nélkül jóváhagyja, hogy a kiállítás költségeit az egyesület
nem mérsékli.
Barátné dr. Hajdu Ágnes – kezdeményezte, hogy a francia világkiállítás Magyarország felé
is forduljon. Várjuk a visszajelzést erről.
Eszenyiné dr. Borbély Mária – tájékoztat róla, hogy a Fitz-díjasok jelenléte megvalósulhat a
Könyvfesztiválon. Megjelenítésre kell kerülnie a Fitz-díj leírásának, valamint az elmúlt öt év
díjazottjainak. A díjazott, kiadóktól bekért könyveket a helyszínen ki lehet állítani.
A következő években a Könyvfesztiválon szerepeltetnénk a Fitz díjasokat. Az MKE
kezdeményezzen formális együttműködési megállapodást a díjazottak felé.
Barátné dr. Hajdu Ágnes – tájékoztat, hogy az MKE stand mellett lesz egy kávézó, és négy
másik stand, így központibb helynek minősül majd az egyesület standja.
Fehér Miklós – felveti, hogy a KSZR-t érdemes megjeleníteni. Vállaja, hogy koordinálja az
anyagok összegyűjtését.
Barátné dr. Hajdu Ágnes – felmerült a Pedro Kft. jelenléte a Könyvfesztiválon. Felmérjük,
hogy mennyi hely áll rendelkezésre az MKE standjánál, és amennyiben van rá mód,
megadjuk számukra a lehetőséget.
Határozat
Az elnökség ellenszavazat nélkül jóváhagyja, hogy amennyiben van rá mód,
ellenszolgáltatás fejében a Pedro Kft. is jelen legyen az MKE standjánál.
Ezzel a napirend lezárásra került.

4./

Az MKE 48. Vándorgyűlése – Veszprém

Kiss Gábor – beszámol róla, hogy Ramháb Máriával folytatott beszélgetése során kiderült,
hogy nagyon szűk források állnak az NKA kollégiumok rendelkezésére. Ramháb Mária külön
beadvánnyal fordult Balog Zoltán miniszter úrhoz, hogy a nagyobb programokhoz
biztosítsanak forrást – ezek között szerepelt a Vándorgyűlés is. A pályázati kiírások
áprilisban fognak megjelenni – így szinte biztos, hogy csak utófinanszírozás jöhet szóba.
Pálmann Judit tájékoztatta, hogy elkészült a jelentkezési lap, amely mobil eszközökre is
kompatibilis. A honlap már él, és a jelentkezési lap is fenn van már rajta. Kéri az elnökséget,
hogy nézze meg a jelentkezési lapot, és jelezze, van-e egyéb hozzáfűznivalója.
Figyelmeztet, hogy mindent ki kell tölteni az űrlapon, mert nemleges válasz kihagyásakor
nem engedi tovább a rendszer a regisztrálót.
Molnár Jánosné – úgy értékeli, a május 31. végső határidőnek nagyon korai. A szállást
illetően érti a határidőt, de az általános lezárást túlzottan korainak ítéli.
Barátné dr. Hajdu Ágnes – kéri, hogy a végleges lezárás június 6.-án legyen. Felmerült,
hogy a Vándorgyűlésre jelentkező, pécsi könyvtárosok kedvezményesen regisztrálhatnak-e:
abban az esetben, ha ezen kívül más szervezetben MKE tagok, természetesen él a

kedvezmény, de a pécsiek nem tagjai az egyesületnek. Javasolja, hogy mindenképp kerüljön
ellenőrzésre a bevallott MKE tagság valódisága.
Kiss Gábor – felhívja rá a figyelmet, hogy szükséges, hogy aláírjuk a végleges
megállapodást a Vándorgyűlést lebonyolító céggel.
A szerződésről egyeztetés folyik.
Molnár Jánosné – kéri az elnökséget, hogy jelezzék a szállásbeosztást.
Ezzel a napirend lezárásra került.
5./

Pályázati ügyek

Dr. Wimmer Éva – beszámol róla, hogy két NEÁ-s pályázat van jelenleg függőben: egy
működési és egy szakmai. Egy pályázat előkészítésével foglalkozik jelenleg: a SzabolcsSzatmár-Bereg Megyei Szervezet elnyerte az egynapos kárpátaljai szakmai kirándulásuk
költségeinek fedezését.
Barátné dr. Hajdu Ágnes – kéri, hogy a miniszteri pályázatok kiírását is folyamatosan
figyelje.
Dr. Wimmer Éva – tájékoztat a pályázati elszámolásokról is: a tavalyi NEA működési
pályázat számlái már félig készen állnak, valamint a múlt heti szakmai konferencia számlái
folyamatosan érkeznek. A jubileumi konferencia hiánypótlása készen van, és beküldésre
került. Abban az esetben, ha két NKA pályázatot nyújthat be az MKE, a második pályázat
témáját még meg kell határozni.
Ezzel a napirend lezárásra került.

6./

MKE Munkaterv 2016

A munkaterv a következő elnökségi ülésen kerül véglegesítésre.
Ezzel a napirend lezárásra került.

7./

MKE Költségvetés 2016

Venyigéné Makrányi Margit – Dr. Wimmer Évával egyeztetve a kiadások költségein
módosítottak.
A 2016-os költségvetés kiadásainak megbeszélése zajlik.
A szervezetek költségvetései folyamatosan érkeznek – pár szervezettől hiányzik még.
Határozat
Az elnökség ellenszavazat nélkül jóváhagyja az MKE központi költségvetését.
Ezzel a napirend lezárásra került.

8./

Költségtérítési szabályzat

Dr. Amberg Eszter – a könyvelővel történt egyeztetés után módosította a harmadik pontot a
mobiltelefon-térítés kapcsán. Kéri az elnökséget, hogy hagyja jóvá a költségtérítési
szabályzatot.
Határozat
Az elnökség ellenszavazat nélkül jóváhagyja a költségtérítési szabályzatot.
Ezzel a napirend lezárásra került.

9./

MKE ügyrend

Az MKE ügyrend a következő elnökségi ülésen kerül véglegesítésre.
Ezzel a napirend lezárásra került.

10./

NKA – MKE delegálás

Barátné dr. Hajdu Ágnes – jelzi, hogy a közgyűjteményi kollégiumba az általunk javasolt
személyek – Bakos Klára és Albertus László - nem kerültek be a miniszter által elfogadott
delegáltak közé. A szépirodalmi kollégiumban dr. Fodor Péter lett a delegált.
Ezzel a napirend lezárásra került.

11./

MKE prospektus, roll-up

Kóródy Judit – beszámol róla, hogy a prospektuson már csak az utolsó simításokat végzik.
A nyomda már kifizetésre került.
Barátné dr. Hajdu Ágnes – jelzi, hogy a roll-up is elkészült a konferenciára.
Ezzel a napirend lezárásra került.

12./

Pécsi és Baranyai Könyvtárosok Egyesülete – társult tagság helyzete

Barátné dr. Hajdu Ágnes – elmondja, hogy Boda Miklós számára postáztuk a választ.
Beszámol róla, hogy a szakmai konferencián Cseresznyés Anikó megkereste, hogy további
lépéseket tegyenek az együttműködés felé. A pécsi kollégák rendkívül nyitottak és lelkesek.
Cseresznyés Anikó továbbította az MKE részére a Pécsi és Baranyai Könyvtárosok
Egyesülete levelezését a társult tagság kérdéskörében. A pécsi kollégák meghívásukat
fejezték ki az elnökség vezetősége felé a további egyeztetések érdekében. Az MKE
várja, mi az, amit az együttműködés nyújthat az egyesület számára.
Ezzel a napirend lezárásra került.

13./

Füzéki István díj

Fehér Miklós – beszámol róla, hogy Füzéki Bálint támogatja a díj megújítását. A
tanácsülésen a tanácstagok előtt is ismertetésre került az elképzelés. Hasonló reakciók
hangzottak el a tanácsülésen, mint az elnökségi ülésen: a díj hangsúlyosításával mindenki
egyetértett, ám a szabályzási rendszert bonyolultnak ítélték. Egyéb ötlet viszont nem
érkezett.
Ezzel a napirend lezárásra került.

14./

Komárom-Esztergom Megyei Szervezet javaslata – április 14.

Barátné dr. Hajdu Ágnes – előterjeszti Kissné Anda Klára levelét, mellyel az elnökséghez
fordult, melyben a köztisztviselők napjához hasonlóan a Könyvtárosok napját javasolja. Dr.
Redl Károly alelnök válaszol a megkeresésre.
Kiss Gábor – felveti, hogy ezen a napon a könyvtárosok nagyobb publicitást kaphatnak: az
MKE elnökével készülhet egy interjú erre a napra.
Ezzel a napirend lezárásra került.

15./

INKA Alapítvány

Barátné dr. Hajdu Ágnes – beszámol róla, hogy Tamáska Lajos az INKA alapszabályának
átnézését kéri. A bizottsági tagságok megújítása 2017 májusában esedékes. Gerencsér
Judit felügyelőbizottsági helyére mindenképp jelölni kell egy új tagot, mert – mivel főtitkári
pozíciója okán összeférhetetlenség állt fenn – lemondott.
Ezzel a napirend lezárásra került.

16./

Küldöttközgyűlés – előkészítés, határidők

Barátné dr. Hajdu Ágnes – a küldöttközgyűlés időpontja 2016. május 4. Az előzetes
meghívót 2016. március 20-ig ki kell küldeni. A küldöttek létszámáról az iroda tájékoztatja a
tagságot. A küldöttközgyűlésre a szakmai előadás tervezés alatt.
Ezzel a napirend lezárásra került.

17./

Egyebek
Marketing és kommunikációs bizottság

Kóródy Judit – beszámol róla, hogy a Marketing és kommunikációs bizottság elkezdte a
munkát: a média-lista elkészült, és Jász–Nagykun–Szolnok Megyei Szervezetből Czakóné
Gacov Katalin marketingigazgató jelentkezett a bizottságba. Ludasi Tünde végzi a
médiafigyelést.

Molnár Jánosné – javasolja, hogy az adó 1 %-ának adományozását kiemelten
hirdessük meg. Több szervezettől jelezték, hogy az adószámuk megszűnésével a
szervezetek nem részesülnek többé az 1 % előnyeiből.
Kiss Gábor – hangsúlyozni kell, hogy ez az összeg kollektívan a könyvtáros közösséget
támogatja a hallgatói pályázat megvalósítása során.

Farkas István – Pedro Kft. javaslata
Molnár Jánosné – beszámol Farkas István leveléről, melyben az egyszerűsített
alkalmazás részleteiről ír: ennek keretében volna rá mód, hogy a szervezetek anyagilag
támogathassák azokat a kollégáikat, akik a szervezetek működéséért felelnek. Ezt
kizárólagosan csak tagok vehetnék igénybe. A Műszaki Szekció érdeklődik, hogy
alkalmazhatják-e ezt a rendszert.
Kiss Gábor – úgy érzi, hogy egyesületi munkáért anyagi juttatást adni disszonáns. Vagy
önkéntes alapon, egyéni döntés alapján végzett, társadalmi munkáról van szó, vagy
nem. Úgy véli, hogy a szervezet az aktív dolgozóinak a munkáját az év végén
honorálhatja – de ne legyen belőle pénzért végzett tevékenység, mert az az egyesület
mibenlétét kockáztatja. Úgy tartja, hogy ez a metódus káoszhoz vezet.
Határozat
Az elnökség az egyszerűsített alkalmazás bevezetését a szervezeteken belül
egyhangúlag nem támogatja.

NEA elektori jelölés
Barátné dr. Hajdu Ágnes – jelzi, hogy az MKE elektora Gerencsér Judit lett a NEÁ-ban

Köznevelési Kerekasztal
Barátné dr. Hajdu Ágnes – meghívást kaptunk a közoktatás tartalomszolgáltatási,
köznevelési Kerekasztalra, ahová Barátné dr. Hajdu Ágnes és Eszenyiné dr. Borbély Mária
lett az MKE delegáltja.
Eszenyiné dr. Borbély Mária – tájékoztat a Kerekasztalról. Ezen az ülésen Csépe Valéria
vezette a bizottságot, ám a következőkben már Náray-Szabó Gábor lesz a bizottság
vezetője, akinek most helyettese, Pölöskeyné Áber Anna volt jelen.
Módszertani korrekcióról folyt a megbeszélés. 2017-től már az új tankönyvek bevezetését
tervezik. Az egri főiskola rektora és rektor-helyettese is részt vett ezen a megbeszélésen,
akik a kész módszertant közzétették. A továbbgondolkozás érdekében további
témacsoportokat alakítottak ki. Munkacsoportok ülnek össze, és kéthetente kívánnak
ülésezni. A Magyar Művészeti Akadémia több képviselővel volt jelen – jelenlétük rendkívül
hangsúlyos volt. Úgy véli, az MKE a tankönyvekkel kapcsolatos munkacsoportban tudna
érdemi részt vállalni.
Barátné dr. Hajdu Ágnes – javasolja, hogy Németh Katalint kérjük fel erre a munkára.
Határozat
Az elnökség ellenszavazat nélkül jóváhagyja, hogy Németh Katalint delegáljuk erre a
munkára.

OSZK – 2016. március 7.

Barátné dr. Hajdu Ágnes – jelzi, hogy az elnökségből dr. Redl Károllyal vettek részt ezen
az ülésen.
Dr. Redl Károly – beszámol a megbeszélésről: a tervek szerint két lépcsőben hoznák
rendbe az OSZK működését. A mostani helyén 5 évig marad még az OSZK. Érdemi
előrelépés, változás nem történt.
Barátné dr. Hajdu Ágnes – hat témakört jelöltek meg, amiben stratégiai lépéseket kell tenni.
Ez a munka áprilisban folytatódik.
Kiss Gábor – fontosnak tartja, hogy legyen kijelölve egy személy ennek a munkának a
koordinálására.
Tiszteletbeli tagság
Barátné dr. Hajdu Ágnes – bejelenti, hogy Szabó Sándor tanár úr a Társadalomtudományi
Szekció tiszteletbeli tagja lesz.
Picasa megszűnést
Oros Sándor – tájékoztat, hogy a Picasa rendszer megszűnésével a Google fotótár lép a
helyére.
Barátné dr. Hajdu Ágnes – Oros Sándor és Buzai Csaba javaslatait várja az átállás
kapcsán.
Metropol megkeresés
Gerencsér Judit – beszámol a megkeresésről. Kéri az elnökséget, vállalja el valaki az
interjút. A megjelenést időzíthetjük április 14-re.
Ezzel a napirend lezárásra került.

Budapest, 2016. március 11.
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