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Jegyzőkönyv  
 

A Magyar Könyvtárosok Egyesülete elnöksége  
2018. október 12-én 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  
      Gerencsér Judit 

Eszenyiné dr. Borbély Mária 
Fehér Miklós  
Kiss Gábor 
Oros Sándor 
Dr. Redl Károly 
Takáts Béla 
    

Meghívottak:      Hantal Zsófia titkárság 
Molnár Ilona titkárság 
Hegyközi Ilona 
Szóllás Péter tanácselnök 
Pappné Beke Judit Fejér György Városi Könyvtár 
igazgató 
Szabóné Mikla Éva Fejér György Városi 
Könyvtár igazgatóhelyettes 
Pőr Csilla Georgikon Egyetem könyvtárvezető 

      Márky Balázs Vörösmarty Mihály Könyvtár  
 
Az elnökségi ülés jegyzőkönyvét Hantal Zsófia vezeti. Felkért hitelesítők: Fehér Miklós és 
Kiss Gábor. 
 
Az elnökségi ülésen egyéb teendői okán nem tud részt venni Dr. Amberg Eszter, Buzai 
Csaba, Kóródy Judit és Venyigéné Makrányi Margit. Meghívott vendég Pappné Beke Judit 
és Szabóné Mikla Éva a keszthelyi vándorgyűlés szervezőbizottsága nevében, valamint 
Márky Balázs a jövő évi 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. MKE 50. vándorgyűlés, Keszthely - értékelés  

3. MKE 51. vándorgyűlés, előkészítése – Székesfehérvár  

4. Pályázati ügyek  

5. Gödöllő – kulturális szakmai szervezetek találkozása  

6. 2018. október 1. - Tatabánya  

7. GDPR konferencia  
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8. Választás 2019 – előkészítés  

9. Szervezeti ügyek  

a. GDPR  

 b. számlázás  

 c. NAV  
10. Honlap  
11. Új Nemzeti alaptanterv – véleményezés  
12. Füzéki díj  
13. Nemzetközi ügyek  
14. Egyebek  
 
 

1./  Határozathozatal új tagok tagfelvételéről 
 

Hantal Zsófia – ismerteti az előterjesztést. 2018. október hóban 4 tagjelölt kérte felvételét az 
MKE-be:  
 

Tudományos Szakkönyvtári Szekció 1 

Műszaki Szekció 2 

Múzeumi Szekció 1 
 
Határozat 
 

Az elnökség a fenti 4 fő tagfelvételi kérelmét ellenszavazat nélkül jóváhagyja. 
 
Ezzel a napirend lezárásra került. 
 
 
2./   MKE 50. vándorgyűlés, Keszthely - értékelés 
 
Barátné dr. Hajdu Ágnes – köszönti a vendégeket. 
 
A vándorgyűlés kérdőívének elemzése bemutatásra kerül powerpointos bemutató 
formájában. 
 
Pőr Csilla – jelzi, hogy a kiállítók a vándorgyűlés előtt az igényeikről kérdőívet kaptak, amit 
nagyon méltányoltak.  
 
Szabóné Mikla Éva – javasolja, hogy a kiállítók regisztrációs díját pontosítani kell az 
útmutatóban, mert a jelentkezési díjon felül fizetett regisztrációs díjat nehezményezték. A 
kiküldött ajánlatban ennek pontosan szerepelnie kell. A kisplenáris ülés elhúzódása miatt 
később kezdődtek a szekciók, ezért úgy véli, hogy a kisplenáris és a szekciók között be 
lehetne iktatni egy szünetet. A szekciók összevonását is felveti, hogy több hely jusson a 
hallgatóságnak. A számlázási cím mellé e-mail címet is be kell kérni a jelentkezési lapon, 
hogy a számlát oda lehessen küldeni. A szekciók anyagait egy google drive felületre 
érdemes feltölteni, mert ott az utolsó pillanatban is módosíthatók. 
 
Ezzel a napirend lezárásra került. 
 
 
3./  MKE 51. vándorgyűlés, előkészítése – Székesfehérvár  
 
Márky Balázs – beszámol az intézményvezető váltásról: az igazgató Buriánné Tarró Edit 
lesz. A vándorgyűlésre 30 fő jelentkezett önkéntes szervezőnek. Forgatókönyvet készítettek 
és felelősöket jelöltek ki. Itt is intézményi központ végzi majd a számlázást. Július 11. és 13. 
között lesz a vándorgyűlés. A színház lesz a helyszíne a nyitóplenáris ülésnek. Az étkezésre 
a Magyar Király Szálló lesz alkalmas, mely a színház mellett található. A fő téren van a Szent 
István Művelődési Ház, ide tervezik a szekciókat és a kiállítást. A program a belvárosra 



fókuszálódik. A központi szállás középiskolai kollégiumokban lesz, de számos panzió is a 
rendelkezésünkre áll. 
A szervezetből az elnökön kívül Balázs és Iszak Ferencné Gabi lesz az, aki a szervezésben 
aktívan részt vesz. 
 
Kiss Gábor – javasolja, hogy a polgármestert novemberben keressük fel. A témánk: Hiteles 
hely  - mindenhol, mindenkinek. Kéri, hogy a levelezőlistát hozzák létre.  
 
Ezzel a napirend lezárásra került. 
 
 
4./ Választás 2019 – előkészítés  
 
Barátné dr. Hajdu Ágnes – jelzi, hogy a választási bizottság felállítása a legfontosabb 
feladat. Javasolja az előző választási bizottság tagjainak felkérését a 2019-es munkára is. 
 
Határozat: 
 

Az elnökség ellenszavazat nélkül elfogadja az előző választási bizottság felkérését a 
választási folyamat lebonyolítására. 
 
Ezzel a napirend lezárásra került. 
 
 
5./ Pályázati ügyek  
 

Hegyközi Ilona – jelzi, hogy a jövő évi vándorgyűlés pályázatát kiírták, és hétfőn beadja. A 
pályázat meghívásos, fix összeggel. Az idei vándorgyűlés elszámolásának határideje nov. 12 
– a szerződést két héttel ezelőtt kaptuk meg. Az IFLA pályázat elszámolásának határideje 
nov. 5. Az IFLA workshop pályázatának beszámolóját elkészítette és benyújtotta.  
 

Ezzel a napirend lezárásra került. 
 
 

6./  2018. október 1. - Tatabánya  
 
Barátné dr. Hajdu Ágnes – beszámol a rendezvényről, mely a területi szervezet 
vándorgyűlési eseménye volt. Délelőtt volt egy továbbképzés, majd köszöntők következtek, 
és az első vándorgyűlés résztvevői személyes visszaemlékezésekkel gazdagították a 
programot. Megtekinthető volt egy kiállítás a vándorgyűlésről és a szervezet korábbi életéről.  
 
Ezzel a napirend lezárásra került. 
 

 

7./   Gödöllő – kulturális szakmai szervezetek találkozása  
 
Barátné dr. Hajdu Ágnes – beszámol a találkozóról, melyet Bordás István és Szente Béla 
szervezett meg a kulturális szakma bérhelyzetének egyeztetéséről Fekete Péter 
államtitkárral. A megbeszélésen részt vett az IKSZ, az MLE, az ICOM, a Magyar Vidéki 
Múzeumok Szövetsége, az Országos Közgyűjtemények Szervezete, a Történeti Múzeum 
főigazgatója, a Magyar Teátrumi Társaság, a Pulszky társaság és az MKE. Kifejtette az 
elnökség álláspontját, mely szerint minimum 40-50 %-os fizetésemelés szükséges, valamint 
a könyvtárostanárok - könyvtárosok fizetésének ellentmondásait is kiemelte. Kenyeres István 
elmondta, hogy a phD-s kollégák 10 év után is elenyészően keresnek többet, mint a friss 
pályakezdők. Megegyeztek, hogy a szakszervezeteket ide nem kívánják bevonni. Bordás 
István úgy ítélte meg, hogy a bérrendezés mindenkit kell, hogy érintsen. A szervezetek 
aláírtak egy nyilatkozatot, hogy ebben a kérdésben együtt dolgoznak.  

 



Ezzel a napirend lezárásra került. 
 
 
8./ GDPR konferencia  
 
Gerencsér Judit – jelzi, hogy november 28-án tartjuk a konferenciát. Beszámol az 
előadókról és a konferencia felépítéséről, szerkezetéről. A program végén egy workshopot 
rendezünk.  
 
Ezzel a napirend lezárásra került. 
 
 
9./ Szervezeti ügyek 
 

a. GDPR felkészülés  
 
Gerencsér Judit – tájékoztat, hogy eddig az egyesületi tagokból 626 tag töltötte ki a GDPR 
nyilatkozatot. Felveti, hogy foglalkozni kell a társult tagokkal is ebben a kérdéskörben.  
 

b. Számlázási kérdések, NAV 
 
Hantal Zsófia – beszámol a számlázóprogram használatbavételéről. A szervezetek számára 
a tagdíjak után a számla kiállítását a hiányzó lakcímek bonyolulttá teszik, így a címek 
beszerzése szükséges. A NAV állásfoglalása egyértelműen kimondja a számlák kiállításának 
szükségességét a tagdíjak átutalása után. Ezt kiküldjük a szervezetek számára. 
 
Ezzel a napirend lezárásra került. 
 
 
10./   MKE Honlap 
  
Gerencsér Judit – felkerültek a honlap a vándorgyűlés anyagai. A honlap domain nevét 
meghosszabbítottuk, a számla átutalásra került.  
 
Ezzel a napirend lezárásra került. 
 

 
11./ Új Nemzeti alaptanterv – véleményezés  
 
Barátné dr. Hajdu Ágnes – tájékoztat a KTE véleményéről, melyet megköszönünk, az MKE 
véleményét közzétesszük a honlapon.  
 
A véleményezésről egyeztetés zajlik.  
 
Ezzel a napirend lezárásra került. 
 
 
12./ Füzéki díj 
 
Fehér Miklós – jelzi, hogy idén dr. Dörnyei Sándor kapja a díjat. A rendezvény október 24-
én lesz. A laudációt Pogány György mondja. A program során előadást tart Eörsi László 
történész.  
 
Ezzel a napirend lezárásra került. 
 
 

13./ Nemzetközi ügyek   
 



Barátné dr. Hajdu Ágnes – beszámol róla, hogy Barbara Lison kérte az MKE támogatását 
az IFLA elnöki posztra. Az MKE őt támogatja. Brüsszelben részt vett a Kódolás hetén Giczi 
Andrással, ahol kitűnő programokon vehettek részt, továbbá Deutsch Tamás fogadta.  
 
Gerencsér Judit – jelzi, hogy előrejelzést kapott Luxemburgban az EBLIDA tagdíjának 
emeléséről. 
 
Ezzel a napirend lezárásra került. 
 
 

13./ Egyebek 
 
Fehér Miklós – a Magyar Könyvtárosok Világtalálkozójával kapcsolatban elmondja, hogy a 
jelentkezések folyamatban vannak, de fontos, hogy a kollégák pontos adatokat kitöltve 
jelentkezzenek. Nagy Zoltán a Balassi Kiadótól kapott könyveket, ezt felajánlja a résztvevők 
számára. 
 
Barátné dr. Hajdu Ágnes – elmondja, hogy Nagy Zoltán az elnökség támogatását kéri 
Gazda István kitüntetéséhez. Az elnökség támogatja.  
 
Hantal Zsófia – beszámol róla, hogy beérkezett az SZJA idei 1 % összege, ami 97 195 Ft. 
 
Ezzel a napirend lezárásra került. 
 
 
Budapest, 2018. október 12. 

 
 
 

Hantal Zsófia 
jegyzőkönyvvezető 

 
Hitelesítők: 
 
 

 
Fehér Miklós     Kiss Gábor 


