
M A G Y A R  K Ö N Y V T Á R O S O K  E G Y E S Ü L E T E  ( M K E )  
 

As soc ia t ion  o f  Hungar ia n  L ib rar i ans  ●Vere in  Ungar ischer  
B ib l io thekare ● 

Association des Bibliothècaires Hongrois ● Oбщество Венгерских Библиотекарей 
 

1827 Budapest, Budavári Palota „F” épület 
Telefon/Fax: (36-1) 311-8634; Honlap: http://mke.info.hu ● E-mail: mke@oszk.hu 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Jegyzőkönyv  
 

A Magyar Könyvtárosok Egyesülete elnöksége  
2018. 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  
      Gerencsér Judit 

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

Meghívottak:      Molnár Ilona titkárság 
Hegyközi Ilona 
Szóllás Péter tanácselnök 

 
Az elnökségi ülés jegyzőkönyvét Gerencsér Judit vezeti. Felkért hitelesítők: Dr. Redl Károly 
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. Határozat hozatala új tagok tagfelvételéről 
2. MKE 50. vándorgyűlés, Keszthely - értékelés 
3. MKE 51. vándorgyűlés, előkészítése – Székesfehérvár  
4. Pályázati ügyek  
5. NKA 25  
6. Honlap 
7. Választás 2019 – előkészítés 
8. GDPR  
9. Jogszabályvéleményezés  
10. Egyebek  

 
 

1./  Határozathozatal új tagok tagfelvételéről 
 

Gerencsér Judit – ismerteti az előterjesztést. 2018. július és augusztus hóban 6 tagjelölt 
kérte felvételét az MKE-be:  
 
Csongrád Megye - 1 
Közkönyvtári Egylet  - 1 
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Pest Megyei Szervezet - 1 
Heves Megyei Szervezet - 1 
Tolna Megyei Szervezet - 1 
Veszprém Megyei Szervezet – 1 
 
Határozat 
 

Az elnökség a fenti 6 fő tagfelvételi kérelmét ellenszavazat nélkül jóváhagyja. 
 
Ezzel a napirend lezárásra került. 
 
 
2./   MKE 50. vándorgyűlés, Keszthely - értékelés 
 
Barátné dr. Hajdu Ágnes –  megkéri Gerencsér Juditot és a Titkárság munkatársait, hogy a 
következő alkalomra hívjuk meg a keszthelyi szervezőket az 51. Vándorgyűlés értékelése 
céljából és kéri, hogy jelezzük részükre, hogy tegyék meg javaslataikat a vándorgyűlési 
útmutató vonatkozásában.  
 
Az Elnökség egyhangú véleménye szerint az 50. Vándorgyűlés az ünnepi dátumhoz hívem 
kiválóan sikerült. A keszthelyi szervezők a fantasztikus szakmai a munka mellett szívüket-
lelküket beletették ebbe a rendezvénybe. Minden program nagyon jól sikerült és méltó 
megünneplése volt az 50. évfordulónak.  
 
A napirend keretében az Elnökség határozatot hoz a székesfehérvári vándorgyűlés 
előkészítése tekintetében, hogy a szekciók részéről történő szándéknyilatkozat leadási 
határideje 2019. január 1. és minden szakmai programot készítő szervezetnek március 1-ig 
el kell készítenie szakmai programját és megküldeni a vándorgyűlés elnökségi felelősének. 
Ezt az új mechanizmust részletesen bemutatja Főtitkár Asszony és Tanácselnök Úr a 
tanácsülésen majd.  
 
Határozat: 
 

Az elnökség egy tartózkodással elfogadja, hogy a szekciók részéről történő 
szándéknyilatkozat leadási határideje 2019. január 1. és minden szakmai programot készítő 
szervezetnek március 1-ig el kell készítenie szakmai programját és megküldeni a 
vándorgyűlés elnökségi felelősének. 

 
Barátné dr. Hajdu Ágnes –  elmondja, hogy annak ellenére, hogy már túl vagyunk a 

kiváló szakmai programon, sajnos az NKA-val még nem történt meg a szerződéskötés. Erre 
remélhetőleg hamarosan sor kerül.  
 
Ezzel a napirend lezárásra került. 
 
 
3./  MKE 51. vándorgyűlés, előkészítése – Székesfehérvár  
 
Barátné dr. Hajdu Ágnes – tájékoztat, hogy hamarosan kiírják majd a jövő évi NKA 
pályázatot a vándorgyűlés megrendezése tekintetében. Erre tekintettel is munka címet kell 
adni a rendezvénynek.  
 
Az Elnökség megvitatja, hogy milyen lehetséges címeket tart elképzelhetőnek. Elnök 
Asszony elmondja, hogy milyen főbb témaköröket gyűjtött össze a 2019-es év tekintetében a 
főbb szlogenekhez kapcsolódóan.  
 
Az Elnökség az alábbi címet javasolja a 2019-es vándorgyűlés fő témakörének: Hiteles hely 
– mindenhol, mindenkinek 
 
Határozat: 



 
Az elnökség egy egyhangúlag elfogadja, hogy a 2019-es vándorgyűlés címe és fő témaköre 
- Hiteles hely – mindenhol, mindenkinek. 
 
 
Ezzel a napirend lezárásra került. 
 
 
4./ Pályázati ügyek   
 
Hegyközi Ilona – jelzi, hogy az idei évi vándorgyűlésre vonatkozó szerződés megkötése az 
NKA-val folyamatban van.  
A márciusi kompetencia konferencia elszámolásunkat elfogadták. Készül egy kötet majd a 
2016-2018 megrendezett szakmai konferencia előadásaiból. El kell készülnie 2018 év 
végére a nyomdakész anyagnak. Az Elnökség javaslatot tesz arra, hogy kérje fel az MKE 
Kovács Katalint, szerkesztőnek.  
 
Az adminisztratív teendők tekintetében újra kell majd regisztrálni az NKA online felületére.  
 
Az NKA 25 ünnepi rendezvényére az MÜPA-ban az MKE Elnöksége egy kedvezményes 
jegyet kapott. Döntés születik arról, hogy ki veheti igénybe.  
 
Az idei évi sikeres NEA pályázatunkat egy szakmai konferencia megszervezésére tudjuk 
fordítani. Az Elnökség korábbi szakmai döntése alapján a konferencia fő témaköre az új 
adatvédelmi rendelet lesz. A szakmai rendezvényt 2018. őszére kell megszervezni, az 
Elnökség részéről a rendezvény fő felelőse: Gerencsér Judit, főtitkár.  
 
Az áprilisi nemzetközi IFLA workshop elszámolása is folyamatban van. A lengyel kollégát 
anyagát várjuk.  
 
Ezzel a napirend lezárásra került. 
 
 
5./ NKA 25   
 

Az MKE-t a NKA vezetőség közreműködésre kérte fel a Könyvtár, levéltár, múzeum - a 25 
éves NKA és a közgyűjteményi örökség című virtuális kiállítás anyagának összeállításában. 
A Hungaricana-felületre (www.hungaricana.hu) készül egy reprezentatív válogatás az elmúlt 
25 év NKA támogatású közgyűjteményi projektjeiből. Egy kereshető, böngészhető, 
esztétikus grafikával megjelenő adatbázisban kerül a látogatók elé. Az elmúlt 25 évből a 
három közgyűjteményi területnek megfelelően 3 x 25 = 75 projekt vagy pályázati 
témaösszefoglalás ismertetése a célkitűzés.  
 
Az NKA a Magyar Könyvtárosok Egyesületét két projekt bemutatására kérte fel. Elnök 
Asszony és az Elnökség jóváhagyása tekintetében az évről évre megrendezett 
vándorgyűléseket mutatjuk be (összefoglaló jelleggel) és a kompetencia konferenciákat. 
A kért anyagokat a megadott sablon alapján megküldtük az NKA részére 2018. szeptember 
elején.  
 
A két projekt dokumentumainak elkészítésében Gerencsér Judit, Hegyközi Ilona, Molnár 
Jánosné és Hantal Zsófia vettek részt.  
 
Ezzel a napirend lezárásra került. 
 

 
 
 
 
 

http://www.hungaricana.hu/


6./  Honlap  
 
Az Elnökség támogatásával Szóllás Péter megbízást kapott arra, hogy tárgyalásokat 
folytasson Tamáska Lajossal az INKA szerver használata szempontjából az MKE honlap 
tekintetében.  
 
Gerencsér Judit jelzi, az MKE honlap tanúsítványa nem biztonság, ezt orvosolni kell ezt a 
problémát. 
 
Ezzel a napirend lezárásra került. 
 

 

7./   Választás 2019 – előkészítés   
 
Barátné dr. Hajdu Ágnes – megkérdezi az Elnökség tagjait, hogy mikét vélekednek a 
következő ciklusban vállalt feladatokról és pozíciókról. Az Elnökség tagjai elmondják a 
véleményüket szerepvállalásukról.  
 
Eszenyiné Borbély Mária - javasolja, hogy célszerű lenne végig gondolni a jövőben a 
munkabizottságok működését és struktúráját. Nagyon hasznos lehetne a projektszemlélet 
bevitele az elnökségi munkába.  
 
Ezzel a napirend lezárásra került. 
 
 
8./ GDPR  
 
Gerencsér Judit – jelzi, hogy az MKE adatvédelmi tájékoztatója módosításra került a 
rendezvények tekintetében is.  
 
Hantal Zsófia – beszámol róla, hogy a szervezetek küldik vissza elektronikus úton az 
adatlapokat, de még mindig szükséges folyamatosan kérni őket, hogy ne feledkezzen meg a 
feladatról. A beszámoló keretében Titkárságvezető Asszony bemutatja, hogy eddig hány 
nyilatkozat érkezett vissza a szervezetektől.  
 
Ezzel a napirend lezárásra került. 
 
 
9./ Jogszabályvéleményezés  
 
Gerencsér Judit – beszámol róla, hogy az elmúlt időszaban az alábbi jogszabálytervezet 
véleményezésére került sor: 
 
Az egyes szerzői jogi jogszabályok fogyatékosságügyi célú megalkotásáról és módosításáról 
szóló előterjesztés véleményezése 
 
Az MKE szakmai véleménye az MKE honlapon olvasható - link:  
 
 
Ezzel a napirend lezárásra került. 
 
 

10./ Egyebek 
 

• Barátné dr. Hajdu Ágnes – beszámol róla, hogy az elmúlt hónapokban több külföldi 
társszervezettől is kaptunk meghívást: pl. ukrán, román, szerb. Azonban sajnos Elnök 
Asszony nem tudja elfogadni ezeket a meghívásokat.  

 

https://mke.info.hu/blog/2018/09/az-egyes-szerzoi-jogi-jogszabalyok-fogyatekossagugyi-celu-megalkotasarol-es-modositasarol-szolo-eloterjesztes-velemenyezese/


• 2018. október elején kerül megrendezésre újra a Kódolás Hete Brüsszelben. Ebben 
az évben Elnök Asszony vesz részt és kéri az Elnökséget, hogy támogassa Giczi 
András részvételét a szakmai rendezvényen.  

 
Határozat: 
 
Az elnökség egy egyhangúlag elfogadja, hogy Giczi András részt vehessen az MKE 
támogatásával a rendezvényen.  
 

• Az ELTE BTK KITI tekintettel az MKE-vel történő együttműködésre szeretne 
szakdolgozati témajavaslatokat kérni az Elnökségtől. Elnök Asszony két napon belül 
kéri a javaslatokat.  

 

• Kelemen Ida kérelemmel fordult az MKE Elnökségéhez utazási támogatás igénylése 
céljából (IFLA vonatkozásban). Sajnos a jelenlegi helyzete az MKE-nek teszi 
lehetővé az anyagi támogatást.  
 

• Az MKE Elnöksége egyhangúlag jóváhagyja Mészáros Antal tiszteletbeli tagságát az 
MKE KEM-be.  

 
Határozat: 
 
Az elnökség egy egyhangúlag támogatja Mészáros Antal tiszteletbeli tagságát az MKE KEM-
be.  
 

• Magyar Könyvtárosok Világtalálkozója – 2018 
 
Az Elnökségi ülés keretein belül Dr. Redl Károly és Fehér Miklós beszámolnak a 
rendezvényről és a szervezés állásáról. Dr. Redl Károly elmondja, hogy az első napon a 
terem befogadóképessége 400 fő, így kéri, hogy minél szélesebb körben hívjuk fel a 
figyelmet a részvételre az MKE szervezetei között.  
 
Elnök Asszony kéri, hogy az Elnökség minél nagyobb létszámban képviseltesse magát a 
rendezvényen.  
 
 
Ezzel a napirend lezárásra került. 
 
 
Budapest, 2018. szeptember 12.  

 
 
 

Gerencsér Judit  
jegyzőkönyvvezető 

 
Hitelesítők: 
 
 

 
Dr. Redl Károly     Kiss Gábor 
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