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Jegyzőkönyv

A Magyar Könyvtárosok Egyesülete elnöksége 
2018. december 5-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 
Buzai Csaba
Eszenyiné dr. Borbély Mária
Fehér Miklós
Gerencsér Judit
Kiss Gábor
Oros Sándor
Redl Károly, dr.
Takáts Béla

Elnökségi póttagok: Venyigéné Makrányi Margit
Kóródy Judit

Meghívottak: Hantal Zsófia titkárság
Molnár Ilona titkárság
Hegyközi Ilona

Az elnökségi ülés jegyzőkönyvét Hantal Zsófia vezeti. Felkért hitelesítők: Eszenyiné Borbély Mária
és Kiss Gábor.

Az elnökségi ülésen egyéb teendői okán nem tud részt venni Szóllás Péter és dr. Amberg Eszter.
Barátné dr. Hajdu Ágnes, dr. Redl Károly és Fehér Miklós később csatlakozik. 

Gerencsér Judit  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. Stratégiai munkabizottság – első ülés – 2018. november 15.- beszámoló 
3. GDPR konferencia – 2018. november 28. – értékelés 
4. Választás 2019 – előkészítés 
5. Szervezeti ügyek 
6. Honlap 
7. Nemzetközi ügyek 
8. Egyebek 

1./ Határozathozatal új tagok tagfelvételéről

Hantal Zsófia  – ismerteti az előterjesztést. 2018. december hóban 3 tagjelölt  kérte felvételét az
MKE-be: 

mailto:mke@oszk.hu


Fejér Megyei Szervezet 1
Tudományos Szakkönyvtári Szekció 1
Komárom-Esztergom Megyei Szervezet 1

Határozat

Az elnökség a fenti 3 fő tagfelvételi kérelmét ellenszavazat nélkül jóváhagyja.

Ezzel a napirend lezárásra került.

2./ Stratégiai munkabizottság – első ülés – 2018. november 15. - beszámoló

Gerencsér Judit –  beszámol az első ülésről.  Sörény Edina,  az EMMI főosztályvezetője jelezte,
hogy  az  új  főosztály  létrejöttét  komoly  előrelépésnek  tekinti,  és  konzultációt  kezdeményez  a
szakmai  szervezetek képviselőivel.  Ismertette  az erősítendő területeket,  az elkövetkező időszak
prioritásait.

Ezzel a napirend lezárásra került.

3./ GDPR konferencia – 2018. november 28. – értékelés 

Gerencsér Judit – beszámol a workshopról. A program nagyon eredményesen zajlott, és kiemelt
érdeklődés övezte. A rendezvény a témához képest rövid volt, mert nem volt többre lehetőség, de
további tájékoztatásokra, képzésre, útmutatókra, iratmintákra van igény. 

Ezzel a napirend lezárásra került.

4./ Választás 2019 – előkészítés 

Gerencsér Judit – jelzi, hogy a választási bizottság számára kimentek a felkérő levelek, mindenki
elfogadta a felkérést. Tanácsülésen a tanáccsal is egyeztetünk.

Ezzel a napirend lezárásra került.

5./ Szervezeti ügyek

Gerencsér  Judit –  november  15-én  volt  az  Ellenőrző  Bizottság  ülése.  Érezhetően  javul  a
szervezetek számlázási gyakorlata. 

Ezzel a napirend lezárásra került.

6./ Honlap

Gerencsér Judit – kéri, hogy még legyen idén egy bizottsági ülés. Időpont egyeztetés folyamatban.
A tanácsülésen kéri, hogy a kollégák a módosítási javaslatokat jelezzék.

Oros Sándor – jelzi, hogy a vándorgyűlési jelentkezési lap forráskódjának programozójával beszélt,
de addig, amíg nincs új honlapja a jövő évi vándorgyűlésnek, nem tudunk továbblépni. 

Ezzel a napirend lezárásra került.

7./ Nemzetközi ügyek



Barátné dr. Hajdu Ágnes –  jelzi, hogy a Magyar Könyvtárak 2017-es adatai felkerültek az IFLA
World Map-re. Jövő héten az IFLA Governing Boardban vesz részt Amszterdamban. 
Valószínűleg lehetőség lesz az athéni IFLA konferencián önkéntesek részvételének támogatására. 

Ezzel a napirend lezárásra került.

8./  Egyebek

- Magyar Képzőművészeti Egyetem Könyvtárának igazgatói pályázata

Barátné dr. Hajdu Ágnes – beszámol a felkérésről. Gaálné Kalydy Dóra elfogadta a feladatot, de
nem kéri  a bíráló bizottságban végzett  munkáért  a juttatást,  mert kötelessége ezt megtenni,  és
javasolja, hogy az MKE is eszerint járjon el.  

Kiss Gábor – jelzi, hogy az IKSZ is kér szakértői munka után pénzt, bár ők a szakértőknek fizetik
ki. Nem ismerünk olyan gyakorlatot, ahol ne kérnének pénzt ezután a munka után. 
A jogszabályban szerepel, hogy szakmai szervezeteket a felkérő fizeti ki. 

Barátné  dr.  Hajdu Ágnes –  az  egyetem jelezte,  hogy  nem tudnak fizetni.  Az  egyesület  ezért
eltekint a kifizetéstől. 

- Publika: Hátrányos helyzetűek konferenciája

Barátné  dr.  Hajdu  Ágnes –  tájékoztat  a  rendezvényről,  ahol  a  hátrányos  helyzetűek  európai
megközelítéséről volt szó, és kiváló előadásokat hallgathattak meg.

- Kőszegszerdahelyi álláspályázat

Barátné dr. Hajdu Ágnes – tájékoztat, hogy elkészült az MKE állásfoglalása, melyet továbbítunk a
jegyzőnek és a közigállás.hu-nak.

- Országos Könyvtári Kuratórium

Gerencsér Judit – jelzi, hogy felkérést kaptunk tag delegálására a kuratóriumba.

Határozat

Az  elnökség  Barátné  dr.  Hajdu  Ágnest  és  Ramháb  Máriát  javasolja,  8  elfogadó  és  1
tartózkodó szavazattal jóváhagyva. 

- Kulturális szakmai szervezetek találkozója

Barátné dr. Hajdu Ágnes – tájékoztat a bérkérdésekkel kapcsolatos egyeztetésről. Januárban sor
kerül a találkozóra Fekete Péter államtitkárral.

Ezzel a napirend lezárásra került.

Budapest, 2018. december 5.

Hantal Zsófia
jegyzőkönyvvezető

Hitelesítők:

Eszenyiné dr. Borbély Mária Kiss Gábor


