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Yí. errreletikonferenciatermében
a Magyar Könyvtárgsok Egyesütete(NIKb) KÍildöttközgyűtéséről
Barátné dr. Hajdu Ágnes
Köszönti a ktildötteket, a minisáérium ésa tiírszervezetekképviselőit.
Felkéri Kiss Gábor alelnököt akozgyú|éslevezetésére.
Kiss Gábor
Köszönti aközgyii|és résztvevőit.Bejelenti, hogy aközgyű|ésről jegyzőkönyv készül.
A jegyzőkönyv vezetésére
felkéri
Zselinszky Lászlőnét.
Kéri a jelölte, álljon.fel.
felkéri:
A j egyzőkönyv hitelesítésére
l. Szóllás Pétert
2. Hegyközi llonát
Kéri a jelölteket, álljanak fel. - Van-e más javaslat?
A jegyzőkönyv vezetésére és hitelesítéséremás javaslat nem történt. A küldöttek
ktildöttigazolványukkal szavazva|áthatő többséggel elfogadták a jelölteket.
A küldöttközgytílés eredményeslebonyolításéútoz,
a szavazáshoz sziikség van a jelenlévők
személyének azonosítására, a mandátumok kontrolljára. Ezért Mandátum és egyben
szavazatszámláló bizottságot is választanunk kell.
Az elnökség javaslata a Mandátum ésegyben szavazatszám|áló bizottság elnökére:
Horváth Tamást (elnök)
A Mandátum ésegyben szavazatszámláló bizottság tagiaira:
1. Bazsóné Megyes Klára
tag
2. Keszeiné Barki Katalin
tag
3. Kovács BeatrÍx
tag
4. Murányi Lajos
tag

Kéri a jelölteket, álljanak fel.
A
bizottság elnökére és tagsaira más javaslat nem történt. A
küldiittigazolványukka| szavazva látható többséggel elfogadták a jelölteket.

küldöttek

Felkéri a Mandátum és egyben szavazatszámláló bizottságot, kezdjék meg a munkát, a
ktildöttközgyűlési delegáltaklistája ésaz a|áírtjelenlétiívek alapján kerüljön megállapításra
a jelenlóvők száma ésa határozatképesség.
Köszönti
Baratiné Sipos Lillát, a Miskolci Egyetem Könyvtár és Levéltár, Múzeum
könyvtárosát. Felkéri, hogy az infografika témaköre[qn tartsa meg előadását.
Baratiné Sipos Lilla előadása
Az infograftka ezerarcúvilága c. előadásának bevezetőjébenszól a történetéről,fogalmáról'
összetevőiről, típusairól,sikerénekkritériumairól.- Műveléseegyidős a civi|ízáciőva|,az e|ső
infografikák a barlangrajzok voltak, majd megjelentek a térképek,diagrammok. - E'z az
adattömörítés eszköze, mely alkalmas arra, hogy hogy egy adott szervezet, céginformációit
közvetítse a külvilág felé.
Fogalom-meghatérozásai:egy szóösszetétel, elvont tartalmak vizuális megjelenítésére
készül
-, komplex információk gyors éshatékonyeszköze -, avizuá|is kommunikácio eszköze.
Helye a könyvtárosi munkában: érdekképviseleti;.érdekérvényesítési
tevékenység )
-,
-,
potenciális támogatások megs2erzése
szo|gá|tatásmarketing tanulástámogatás, saját
kutatási eredinényekkozzétételestb.
Zárszőként: az infografika egy fontos eszköz, az interpretáció és disszemináció összhangját
teremti meg. A kommunikáciő izga|mas formája, mellyel a könyvtárosok ablakot nyithatnak a
v1|ágra.
Kiss Gábor
Bejelenti, hogy a küldöttközgyűlés az aIapszabály8.$. 12. és 16. bekezdésértelmében
nem
nyilvános; azon a tagokon ésaz elnökségen kívi| az elnök által meghívottakésaz alapszabáIy
vagy a küldöttközgyűlés határozata alapján tanácskozási joggal rendelkező személyek
vehetnek részt.Tanácskozási joggal bírnak az elnökség, a tanács és az egyesület ellenőrző
bizottságának nem küldött tagai, a tiszteletbeli tagok, továbbá az elnökség á|ta| meghívott
személyek.
A Küldöttközgyűlésen az a|apszabá|y8.$. 14. és 15. bekezdéseértelmébenaz egyesület
egészéttekintve minden húsz egyéni tagot egy küldött képvisel. Minden szervezet legalább
egy küldöttet vá|aszt, akkor is, ha tag|étszámanem éri el a húsz főt. Egy személy csak egy
szewezet küldötte lehet. A testületi tagokat a küldöttközgyűlésen testületenkéntegy küldött
képviseli.
A 8.$. 18. bekezdésealapján a küldöttközgyűlés ülése akkor határozatképes,ha azofl a
leadható szavazatoktöbb mint felétképvise|őszavazásrajogosultrésztvesz.
Az elmondottak szerinti számítás a|apján,a küldöttközgyűlésen a küldöttek száma:
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fo egyéniküldött
fó testiileti küldött

A küldöttek száma összesen: 212 fő
Azaz ahatározatké'pességhez
legalább 107 fő küldött jelenléteszükséges.

J

Megkéri a Mandátum és egyben szavazatszám|á|ő bizottság vezetőjét, tájékoztasson a
jelenlétiív alapjrína jelenlévőküldöttek számáről.
bizottság elnöke
Horváth Tamás. a Mandátum ésegyben szavazatszétmláló
A jelenléti ívek alapján a Mandáfum és egyben szavazatszámláló bizottság megáIlapitotta,
hogy a küldiittközgyűlésen 100 fő egyéniés63 testületi, összesen 163 küldött van jelen.
Kiss Gábor
Megköszöni atájékoztatást.Megállapítja, hogy a kiildiittközgyűlés határozatképes.
Bejelenti, hogy a küldöttközgyűlést az elnök hív$ össze a következő napirendi pontok
meglár gy al ása érdekében
:
1 . Köszöntő
2. Szakmai előadás: Infografika
.;
Előadó: BaratinéSipos Lilla ,
a
munkáról, közhasznúságijelentésa 2018-as évről
J . Beszámoló az e|míItévbenvégzett
Barátnédr. Hajdu Ágnes, az MKE elnöke
4 . AzB||enőrző Bizottság elnökénekjelentésea 2018-asévről
Dr. Amber g Eszter, ui El|enerrzőBizottság elnöke
.
vitája
5 .A közhasznúságijelentés
6 . Határozathozatal-aközÉasznúsági jelentéselfogadása
Elnöki beszámoló az e|mu|tnégyévesciklusról (2015-2019)
Barátnédr. Hajdu Agnes, az MKE elnöke
ciklusról (2015-2019)
8. Főtitkari beszámoló az e|mű|tnégyéves
MKE
főtitkara
Judit.
az
Gerencsér
9' Tanácselnöki beszámo|ő az elmúltnégyévesciklusról (2015.2019)
Szóllás Péter,a Tanács elnöke
10. Tisztújítás.Az MKE elnöke, fótitkára, ellenőrző bizottságelnöke, az elnökség ésaz
e||enőrzó bizottság megvá|asztásaa 20|9 -2023 évi ciklusra
1I, Az INKA kuratórium ij tagtránakmegváIasztása
12. Egyebek
13. Levezető elnöki zársző
A napirend kiegészítését
az A|apszabá|y8. $. 8.bekezdése a|apján a tagok és az egyesület
követően kérhetik, a kiegészítésindokolásával.
szervei az elnöktől a megh1vó kézbesítését
Eltérni
az e|ózetesen közölt napirendtől akkor
kére|em
elnökhöz
nem
érkezett.
Ilyen
az
jogosult jelen van ésa napirenden
valamennyi részvételre
lehetséges,
ha a küld<jttközgyűlésen
nem Szereplő kérdésmegtárgya|ásához egyhangúlaghozzÍ1áruI.(8. $. 7. bekezdés).Mivel a
Küldöttközgyűlésen nincs jelen minden küldött, ezértnapirend módositásra nincs lehetőség.
Az eredeti napirendet teszi fel szavazásra -, a küldtittkőzgyti|és egyhangúlag elfogadja a
napirendet.
Bejelenti a meghívó szerinti HARMADIK

NAPIREND

tárgyalását.

Felkéri Barátné dr. Hajdu Agnes elnök asszonyt' tegye meg szóbeli kiegészítésétaz
előzetesen kiküldött 2 0 l 8. évi Közhas znűsági j elentéshez.
Barátné dr. Hajdu Ágnes
az MKE 2018-ban végzettmunkájáról.
Szóbeli kiegészítésttesz
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Taglétszám: 2018-ban 2348;2249 egyéni,99 testületi tagtravo|taz egyesületnek,ez 5 Yo-os
növekedést jelent. Jellemzők: nagy szélsoségek,szervezetenként30-60 fős a taglétszám,
jelentős a nyugdíjasréteg,Többségben vannak a városi ésmegyei könyvtárakban dolgozók.
A 28 szervezetbő| 12 szakterileti, 16 a teriileti szewezet. Az elnökség fontos fe|adatánakérzi
atag|étszámnövelését,a kistelepülési könyvtárosok elérését,
a fiatalok motiválását.
A szervezetekvezetőségeá|ta|ában3-6 tagÚ.
Műkiidés: az MKE kozhasznu, országos civil szervezet. A tagság szakmai érdekei szerint
tevékenykedik.Meghatároző elemek: Alapszabály, MKE Stratégia2016-2021, a társadalmi és
gazdasági körülmények, nemzetközi trendek, újmódszerek éseszközök alkalmazása.
Szakmai érdekképviselet: alappillére' Fókuszban az ENSZ fenntarthatósági fejlődési céljai
ésaz IFLA Global Vision programja - lokális ésglbhílis szinten is.
Szervezeti munka: tartalmasnak értékelte.Egységes működés jellemzi, elkészültek az
SZMSZ-ek. Számos új ötlet, innovatív megoldások, színvonalasrendezvények(át|agban 5,7)
valósulnak meg a szervezetekben.A Titkrárság,a Tanács, a Fotitkári beszámolók hatékonyan
segítik a szerv ezetek munkáját, kommunikáciőját. :
Egységesedés:sokat javult az adminisztráciős és.pénzügyifegyelem. A könyvelést minden
szervezetbenegységesrendszerben végz1k,egyesítettésegységesköltségvetéskészült 2018ra ésstabil pénzügyi mérleggel zárták az évet.27 szervezetbentartottak beszrímoló taggyűlést
ésküldtékbe a beszámoló j-elentéseket.
Kommunikáció:
sokat javult, megköszöni Buzai Csaba és Kóródy Judit ez irányű
tevékenységét,a honlap fejlesztéseket, a Facebook megjelenéseket. A tanácsülések,
levelezőlisták alapvető szerepet töltenek be. A Marketing és kommunikációs bizottság
eredményesenműködik' részletesbeszámolót küldött, számba véve a média-megjelenéseket,
elektronikus és nyomtatott kiadványokat, Könyvfesztivál stb. történéseket.A Könyvtárvl|ág
(szerk. a bizottság) 6 alkalommal - 15 szervezet 110 írása- jelent meg.
Elismerések: tiszteletbeli tagság a szeÍvezetben hosszú ideig végzett tevékenység
elismerésére-, kormányzati és az MKE érem kitiintetései (név szerint is említi). Sziímos
szervezetnek van saját díja. A kerek évfordulót ünneplő szervezetek elismerő oklevelet
kapnak.
Közhasznúsági jelentés:időben elkészültésmindenki megkapta,stabil pénzügyihelyzetről
számol be. 2018-ban beszereztek egy szám|áző programot, melyet minden szervezet
megkapott. Köszönétet mondott a Titkárságnak ésa Tanácsnak az ez fuányúsegítőmunkáért.
Tevékenységek:
A szakmai prioritásokat megtartva tevékenyen vettiink részt a kulturális, oktatási,
közgyűjteményi-könyvtári kormányzati munkában.
Az MKE folyamatos kapcsolatbaruá||t az EMMI Közgyűjteményi Főosztály Könyvttíri és
Levéltári Osztá|yával, a Kulturális Kapcsolatok Főosúá|yáva| az ágazati irránltás aktuális
kérdéseiben,a szakmai döntések, jogszabá|yok előkészítésében.
Közreműködttink az EMMI
által létrehozottKönyl.tári Szakértői Munkabizottság munkáj ában.
Erősítjtik sza|<naiérdekvédelmitevékenységünket,
fejlesztjük partnerkapcsolatainkat.
Könyvtári ésszakmapolitikai fórumokat rendeztünk.
A szakmai elismerések kapcsán díjakra jelölőként és szakértőkéntvettünk részt különböző
bizottságok munkáj ában.
Részt vettünk a Kulturális Szakmai Szervezetek Együttműködési Fórumának szakmai
munkájában.
Munkabizottságokat, munkacsoportokatműködtettünk.
Elismeréseketadtunk át: MKE emlékérem,Füzóki István emlékérem,FitzJőzsef könyvdíj.
Eredményes a pá|yánati tevékenység.
Képviselet: NKA, Könyvtári Akkreditációs Szakbizottság, Közgyűjteményi Digita|izá|ási
(2018-2a2q.
Stratégia

)

Sikeres vándorgyűlésKesáhelyen. Kihelyezett elnökségi ülés 2018. április 25-énTatán az
első vándorgyűlésemlékére.
Konferenciák.
A könyvtárosok szakmai kompetenciáiról - 2018. miírcius14.
Magyar Könyvtárosok Világta|á|kozőja _ 20 18. november 6.7.
A GDPR alka|mazásaa könyvtárakban - 2018. november 28.
IFLA regionális workshop ,,Együtt a könyvtárak érdekérvényesítéséért''
címmel Csehország,
Lengyelország, Románia, Szlovákia, Ukrajna ésMagyarországrészvételével.
Kiadványokat j elentettÍ'ink
meg.
Könyr,tárosok az ENSZ 2030 Agenda ésa fenntartható fej|ődésmegvalósításáért.. ..
Külügyi kapcsolatok: IFLA, EBLIDA tagság. - Nemzetközi partneregyesületekke|,a Y4
országokkal, ésa határon tuli magyar könyvtáros egyésületekkel.
Jelentősebb nemzetktizi események:
IFLA konferencia,Malajzia,
;'
A Programozás Hete, EU Parlament,
Barcelona, workshop - elnöki összejövetel,
RészvételazIFLA Global Vision páizsi worshopján2018. május 15-16.,
Barátnédr.HajduÁgnesti$raváIasztottak(20|7)azlFLAIgazgatőtanácsába.
*
Kiss Gábor
Megköszöni.elnök asszony szóbeli kiegészítését.
Felhívja a figyelmetl hogy a Közhasznúsági
jelentésvitájára azE||enőrző Bizottság beszámolója után kerül sor.

NEGYEDIK NAPIREND
Dr. Amberg Eszter
Az MKE
E||enőrző Bizottságának jelentése Lz Egyesület 20|9. május 8-i
kü|döttktizgyűlésére
AzEB 2018-ban is.az Egyesület alapszabá|yésaz ügyrendi szabályok szerinti működésétés
gazdá|kodását, továbbá a közhaszníság céljainak érvényesülésétés a hatályos
j ogszabályokban előírt kötelezettségekteljesíté
sétvizsgá|ta.
Az EB jelenti a Ktildöttközgyűlésnek, hogy az Egyesü|et az e|őző közgytilés őta az
a|apszabá|y előírásainak megfelelően, szabáIyosan működött. Az EB munkájához szükséges
dokumentumokat a vezetőség rendelkezésre bocsátotta, ill. az e||enorzéssorán felmerült
kérdésekrea v á|aszokat megkaptuk.
Az elnöksógi üléseken EB elnöke állandó meghívottkéntjelen volt, így közvetlenül is
tájékozódhatott a vezetőségi döntésekrő|, azok előkészületeirő|. Az ülésekről jegyzőkönyv
készül, melyet minden esetbenmegkaptak.
Az EB megvizsgá|ta az Egyesület 2018. évi tevékenységibesziímolóban, valamint a
kozhasznusági jelentésben szereplő széttnszeruadatok, továbbá a nem számszerűsített
információkvalódiságát,szabá|yszerúségét.
Az EB megállapította,.hogy aközhasznilsági jelentés számszerű adatai a vonatkozó, 2018.
december 31-i, Hessynszámítőgépesprogrammal könyvelt naplófokönyv adataival egyezőek,
továbbá a 20|8. évizáró egyenleg megegyezik a 2019. évi nyitó egyenleggel.
A hatóságok feléaz e|őirt adatszolgáltatási ésbevallási kötelezettségeinek eleget tett.
Az EB betekintett a Titkárság adminisáratív munkájába, a szirőpróbaszenien megvizsgált
anyagokat rendben találta.
Az EB e|végezte.az Egyesü|et szervezeteinek éves vizsgá|atát is, a felmerült kérdésekrea
titkársági munkatársaktól kapfunk vá|aszt. Továbbra is javasoljuk a számla jogcímeket
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pontosabban megadni (pl. útiköltség,rendezvényszervezésstb.), éskérjük csatolni a szám|ák
mellé a r endezvénypro gramj át v agy meghívój át i s.
osszefoglalva megállapítható,hogy az Egyesület 2018-ban eredményesenés szabályszenien
működött, likviditási gondok nem voltak.
Az EB a fenti megál|apitások alapján az Egyesület elnöksége á|ta| benffitott 2018. évi
beszámolót és a közhasznúságijelentésta Küldöttközgyűlés elé terjeszthetőnekminősíti, és
annak elfo gadásátj avasolja.
Kiss Gábor
Megköszönte dr. Amberg Esáernek, azE||enórző Bipóttság állásfoglalásrínakismertetését.

oroorr N.lprnnnn
keretében me gnyitj a a kó zhasznusági j el entésvit áj át.
Kéri a ktildötteket, a tanácskozási jó gga|jelen lévőket hozzászőlások megtételére.
Az e|hangzottbeszámolókhoz hozzásző|ás nem történt.
KÍssGábor

HATODIKNAPIREND

:

' :

keretében határozathozatalra kerül sor. Az A|apszabá|y szerint a határozatképességet
minden batározathozata| előtt vizsgálni ke|l. Kéri a Mandátum- és szavazatszám|á|ő
bizottság elnökét, tájékoztassona határozatképességről.
Horváth Tamás _ a Mandátum- ésszavazatszám|á|őbizottságelnöke
A bizottság megállapította, hogy az ülésteremből történő távozás és visszaérkezésután a
Küldöttközgyűlé s határo zatképes maradt.
Kiss Gábor
Megköszöni a tájékoztatást.Megállapítja a Küldöttközgytilés
Ti sztel t Köz gyrilést az a|ábbi határo zati j avaslat el fo gadására.

Kéri a
határozatképességét.

Határozati javaslat:
A Magyar Könyvtáiosok Egyesülete Küldöttközgyűlése a
Kiildöttközgyűlésen előterjeszt ett, az Ellenőrző Bizottság által
elfogadásra javasolt' részleteibenmegtárgyalt Közhasznúsági
jelentésta 2018. évről _ elfogadja.
Kéri a szavazati jogu küldötteket _ amennyiben a határozati javaslatot elfogadják _ a
küldöttigazolviínyuk felmutatására.
Megkéri a Mandátum- és szavazatszám|á|őbizottságot aszavazatok összeszám|á|ására.
Horváth Tamás _ a Mandátum- ésszavazatszámlálóbizottság elnöke
A küldöttigazolványok összeszámolása után bejelenti, hogy az elfogadó, igen szavazatok
száma 163.
Kiss Gábor
Nem szavazat?

Horváth Tamás . a Mandátum- ésszavazatszámlá|ő bizottsáe elnöke
Nincs elutasító szavazat.
Kiss Gábor
Tartózkodás?
Horváth Tamás. a Mandátum. ésszavazatszámláló bizottság elnöke
Nincs tartőzkodő szavazat,
Kiss Gábor

Megál|apítja, hogy a KiitdöttközgyűttsJó3,igen,0
nem és0 tartózkodás
j
szaY azat m ellett a határ oza ti av aslato t .elfo g adta.
Bejelenti a HETEDIK

NAPIREND

targya|ását.

Felkéri Baútné dr. Hajdu Agnes elnök asszonyt, hogy tartsa meg értékelőbeszámo|oját a
2015 -2019-esciklusra vonatkozóan.
A beszrímolóról a Küldöttközgy'ules határozatotnem hoz.
:
*
Barátnédr. tlajdu Ágnes
Ertékelésa Magyar Könyvtárosok Egyesü|ete201'5-20rqtii"i'tt vélzettmunkájáról.
Taglétszám: lassúnövekedés tapaszta|ható;2015-ben 2228 egyéni,81 testiileti -, 2018-ban
2249 egyéni,99 testületi tag. Jelentős a nyugdíjasréteg.
Míiktidés: a|apszabá|yszerint, atagság szakmai érdekeitkepviselve tevékenykedik.
Egységesedés: 20I5-tő| egységes könyvelés minden szewezetre vonatkozóan. 2016-tő|
egységesköltségvetés. Stabil pénzugi mérleggel zárturk minden évet 2015-2018 között.
Szabá|yzatok, módszertani levelek készültek.
T,lkészült a Magyar Könyvtárosok Egyesület stratégiája 2016-2021.
Atfogó cél: a könyvJarak ésa könfiárosok tevékenységének,
az á|ta|uk képviselt értékeknek
a tudatosítása és képviselete, mind a társadalomban, mind a kormányzati szervekben. A
könyvtríri rendszer szerepénekerősítése,a hozzáféréslehetőségénekelősegítése.
Célok: az MKE és tagszervezetei működésének folyamatos fejlesztése,a szakmai identitás
.
növelése. Kezdeményező részvétel á könyvtrírpolitika
alakításában. Hatékony
érdekérvényesítés
és érdekképviselet. A könyvtiíros szakfudás folyamatos fejlesztése.
Innovatív éshatékonymódszerek keresése.A nemzetközi szerepvállalás erősítése.
Szakmai érdekképviselet: folyamatos kapcsolatban áI|t az EMMI illetékes szakmai
osztá|yáva|, jelenleg a Közgyűjteményi Főosáály Könyvtári és levéltári osztá|yáva| _ a
(25 véleményezés
szakmai döntések, jogszabá|yok előkészítésében.
ld. a honlapon.)
A Könyvtári Szakértői Bizottság munkájában való részvétel.Allásfoglalás a könyvtiáros
képzéskkk-nak kialakításríban.A könyvtríros é|etpá|yamodell bizottság megalakítása az
Informatikai ésKönyvtari Szövetséggel -, ennek kapcsríntöbb mint 20 előadás a szervezetek
rendezvényein.Kapcsolatfelvétel a kulturális ésmás érdekvédelmiszervezetekkel.
Kommunikáció: stratégaikulcsterület a külső és belső kommunikáció erősítése.Eszközei,
forumai: tanácsülések,levelezőlistrík,honlap, Facebook, Könyvtárvilág elektronikus folyóirat,
Marketing és kommunikációs bizottság, elektronikus és nyomtatott kiadványok, megyei
szakmai lapok, könyvfesztiválok stb.
Emlékezetes rendezvények: az évenkéntivándorgyűlések, a kompetencia konferencia
sorozat, könyvfesztiválok. Agrárkönyvtárak a vá|tozó világban, szakmai nap 20|7. március
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24. -,lilKB 80 jubileumi konferencia -, Fejlesztés'fenntarthatóság, esé|yaz IFLA trendek ésa
Lyoni deklaráció ttikrében - 20l6-ban. workshop a Y4-ek, Románia és Ukrajna
könyvtárosainak részvételével.
Nemzetközi szerepvállalás, jelenlét: Az IFLA legnépszerűbb képes gyermekkönyvek
programja, Magyarok az IFLA hírekben _ kiadvány, eredményes IAP páIyánat, IFLA
Mezőgazdasági Speciális ÉrdeklődésűCsoport _ Wroclawban Darabosné Maczkő Beéúa
előadása -, zöldkönyvtári pá|yénatok- a Tatabányu József Attila Megyei Könyvtár és a
Kiskunféle gyhazi Petőfi SrírrdorVrírosi Könyvtár.
Barátnédr. Hajdu Agnes IFLA GB tagsága2015-2017'20|1-2019.
\*+
o
Kiss Gábo,
Megköszönte elnök asszony 20|5-20t9 között végzettmunkrírólszóló értékelőbeszámolóiát.

Bejelenti
a NYoLCADIK

NAPIREND

tárgya|ását.

.;

FelkériGerencsérJudit főtitkar asszonyt,hogy tartsameg értékelőbesziímo|őjáta20I5-20|9es ciklusban végzettmunkráról.
A beszrímolóról aKüldöttköz.gÉlés hatrírmatotnem hoz.
Gerencsér Judít
A Magyar Könyvtárosok

*
Egyesülete - 20|5-2019 _ főtttkári beszámoló

szo|t évenkénti bontásban, a szervezetek
Bevezetésként a taglétszátm alakulásáról
tagolódásríról (16 területi, 12 szakterületei) és a társult szervezetekről, a szervezetl
felépítésről.
Változások a szervezetekben: 20l6-ban az El|enorző Bizottságba új tagokat vá|asztottak:
Pogány György, Bartók Gertrud, Nuridsany Judit (póttag) -, 2017-ben Bazsóné Megyes
I<IaÍátSzóllás Péterváltotta aTanács elnöki posztján.
A ciklusban megszűnt (2017) aZemp|éni Könyvtárosok Egyesülete.
Az elnökség 20|7 . május |7 -en határozatothozott a tiszteletbeli tagságról.
Munkabizottságok: Etikai ) Fitz Jőzsef könyvdíj ) Füzéki István díj ) Ev Fiatal
könyvtárosa di -, oktatási-képzési-, Honlap -, Marketing éskommunikációs -, Hungarikum , Könyvfesztivá|-szervezési -, Stratégiaí-, Nemzetközi kapcsolatok munkabizottsága.
Képviselet: Könyvtári
Szakértői Bizottság, LINESCO Magyar Nemzeti Bizottság
Kommunikációs és Információs Szakbizottság, Nemzeti Kulturális Alap, Szinnyei díj
Bizottsága,
Fontosabb szervezeti történések:
20|7, május 3. küldöttközgyíílés: INKA személyi kérdésekmegvitatása.
20|7. október 25. küldöttk<izgyűlés,az alapszabály módosítása - bírósági hiánypótlás miatt,
ügyviteli, nyilvántartási, könyvelési szabá|yzatok megalkotása, vríndorgyűlési útmutató
készítése.
GDPR megfelelésügyviteli feladatai.
A ciklusban több mint 20 jogszabáIyteruezet véleményezésereés szakmai állásfoglalás
kiadásrárakerült sor.
Elnökségi ülések: 20|5-6, 2016-|I , 2017-II , 201'8-||, 20|9hen 4 alkalommal.
Tanácsülések: 20 15-2, 20I 6-4, 2017 -3, 20I 8-4, 2019 -ben 1 alkalommal.
Küldöttközgyűlések: 20I 5-|, 20I 6-|, 2017-2, 20 18-1, 20 19-ben 1 alkalommal.
Pénzügyi helyzet: külsős könyvelő cég segítimunkiínkat.Kiemelt feladat a szervezetek által
iktatása. Új számlazó program
megküldött dokumentumok, szrímlák ellenőrzése, érkeztetése,
bevezetése.
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Díjak' elismerések odaítélése: MKE emlékérem, Jubileumi Emlékérem az MKE
megalakulásának80 évesjubileuma alkalmából , azEv IfiúKönyvtárosa díj,Füzéki István díj'
Kertész Gyula d|J dijazottjait évenkéntiésnév szerinti felsorolásban ismerteti. Ugyszintén a
szervezetek megalakulásának jubileumi évfordulóit i s.
A vándorgyűléseken hagyományteremtő jelleggel bevezetésrekerült a könyvtáros szakma
nagy elődeinek ünnepélyesköszöntése.
Hallgatói pá|yázat _ éventemeghirdetésrekerül azMKE vándorgyűlésekenvaló részvételre.
Kommunikációs csatornák: MKE honlap, Facebook, roll-up, levelezőlistiák, skype, média
megjelenések,kiadványok magyar ésidegen nyelven. .
Könyvtárvi|ág statisztika:37 szám,3 69 cikkíró, 68?' cikk j glent meg eddig.
Partnerség-együttműködés a következó szervezetekkel: EMMI Közgyűjteményi Főosztály
Levé|tái és Könyvtái
osztá|y, Informatikai és Könyvtári Szövetség, E'gyhazi Könyvtárak
Egyesülése, Egyetemi Könyvtáigazgatők
Kollégiuma, Magyar Könyvkiadók
és
Könfierjesztők
Egyesülése, Nemzeti Együttműködési Alap, Nemzeti Kulturális Alap,
Kulturális Szakmai SzervézetekEgyüttműködési F..órumastb.
(20t6), ELTE
Együttműködést
megállapodások: KSH
BTK
Könyvtárés
- EFOP-3.3.3.Információtudomiínyi |ntézet (2017)' Fővárosi Szabó Ervin Könptár
VEKOP/ l 6-20 16-0000 l kód91ámtt p á|yÍzati konstrukció.
Beszámolója végén megköszönte a. munkájához' kápott segítségeta tagságnak, az
elnökségnek, külön Fehér Miklós korábbi fotitkrírnak,a titkárságon Molnár Jánosnénak és
Hantal Zsőfiának.
Kiss Gábor
Megkö szönte főtitkár asSzony 20 I 5 -20| 9-es értékelőbeszámolój át.

Bejelenti
a KILENCEDIK

NAPIREND

tárgya|ását.

Felkéri Szóllás Péter tanácselnök urat, hogy tartsa meg értékelőösszegzését a 20|5-20|9
közötti ciklusról. _ A beszámolóról a küldöttközgyú|éshatározatot nem hoz.
Szóllás Péter
Beszámoló az MKE Tanácsának2015-2019 között végzettmunkájáról.
A tanács igyekezett megfelelni az egyesü|et alapszabá|yában (13. $ (1)-(2) lefektetett
feladatainak.
A ciklus első ülésén
,2}15..május 2I-énaz űjjáa|akulttestület elnökévéválasztotta Bazsóné
Megyes K|árát, a Pest Megyei Szeruezetképviselőjét,aki2017. szeptember27-énlemondott.
A tanács új elnökének Szóllás Pétertválasztották meg.
A váltás zökkenőmentes volt. A tanács munkarendje és a tanácsülések napirendje ebben a
ciklusban is követte a már kialakult hagyományokat: fotitkári beszámtoló a két tanácsülés
közötti időszak eseményeiről,a titkárságmw,lkatársainak állandó jelenléte.
20|6-tő| kezdődően a tanács első ülésénköszöntötték a megalakulásuk kerek évfordulóját
tinneplő szervezeteket -, ezen alkalmakon Bnátné dr Hajdu Agnes személyesen adta át a
kö szöntő okleveleket a szervezetekképviselő inek.
A tanácsülések,a szervezetek ésaz elnökség közötti kommunikáció fo forumai, a megtárgyalt
aktuális kérdések segítik az elnökség munkáját, a szetvezetek képviselői fontos
információkhoz jutnak. A tanács elnöke az elnökségi ülések állandó meghívottja.
A tanácsba minden szervezet egy tagot delegál, ésa 3 társult szervezetnek is van képviselete.
A szervezetek a tanácson keresztül adják le beszámolóikat, a munkaterveket, médiam egj el enéseket, a szerv ezeteken b elüli v á|tozás okat.
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Az ülésekről az a|apszabá|y 8. $ (18) bekezdése értelmébenjegyzőkönyv készül, a
prezerÍáciők az MKE honlapján a dokumentumtárbanelérhetőek.
A tanács kiemelt feladatai voltak a ciklusban: adminisztrációk ügyek, a szervezetek szabályos
működésének segítése,a szewezeti élet erősítése,az éves beszámolók összegyiíjtése,
kommunikáció, rendezvények előkészítése,pá|yénatok,javaslatok kitüntetésre, Fitz díj
bizottság működtetése,egyébad-hocbizottságokbadelegálás.
A tanács működése megerősödött, köszönetet mondott érte Bazsóné Megyes Klárának,
Gerencsér Juditnak, a tanácsi képviselőknek, a titkárság munkatárainak, a Fitz díj bizottság
tagjainak, a je gy zőkonyvvezetőinek és hitelesítőknek.
Végül azMKE Tanács kronológiádátismertettea 20!j-20l9-es ciklusra vonatkozóan.
Kiss Gábor
Megköszönte a Tanács elnökének a2O15-2O19-esciklus értékelését.

Bejelentia TIZEDIK

NAPIREND

tárgyalását.

Tisztújítás.Az MKE elnöke, főtitkárao ellenőrző bizottság elnöke,
az elnökség ésaz ellenőrző bizottság megvá|asztása
a 20 19 -2023.ascÍktusra.
Bejelenti tovéhbá,hogy az MKE elnöksége testületileg lemond ésavá|asztáskezdetét veszi.
Felkéri Horváth Tamás, a Jeliilő éseryben Választási Bizottság elnökót, hogy ismertesse
aváiasztási bizottság munkáját, a jelölés eredményétésa választás folyamatát.
Horváth Tamás
Ismerteti a jelölési folyamat eredményét:
402 egyén|31 testületi tag',27 tagszewezeti je|ö|ésérkezett.
A választás kétfordu|ós |esz:
első kiirben az elnök, a főtitkár, az e||enőrző bizottság e|nökének .,
második körben az elnökségi tagok ésaz ellenőrző buottsági tagok
megválasz tásár a kerül sor.
Kiss Gábor
Megköszönte atájékoztatást.Felkéri a Mandátum ésegyben szavazatszámláló bizottságot,
hogy osszák ki a jelölőlapokat a küldötteknek.
A választás idejére(első forduló) szünetetrendeltel.

SZUNET _ SZAVAZAS
A szavazatok leadása után urnabontásra kerül sor, a Mandátum és egyben szavazatszámlá|ő
bizottság megkezdi a szav azatok összeszámolását.
Kiss Gábor
Felkéri a Mandátum ésegyben szavazatszámláló bizottság elnökét a szavazás eredményének
ismertetésére.

11
Horváth Tamás. a Mandátum ésegyben szavazatszám|á|őbizottság elnöke
A v á|asztás első fordulój án ak eredm énye: 160.a n szav aztak.

Elnök: Barátné dr. Hajdu Ágnes 115 igeno39 nem,6 érvénytelen
Főtitkár: Gerencsér Judit 156 igen, 4 érvénytelen
Ellenőrző Bizottság elnöke: dr. Amberg Bszter |57 igen, 3 érvénytelen
szaYazatot kapott.
..''-.
Kiss Gábof
..
Gratul ál az uj onnan megv á|asztottti sztségvi sel ő knek..
A vá|asztás második fordulój a k<jvetkezik.Elmondj a; hogy elnökségi tagnak a 14 j elöltb ő| 7 -t,
e||enőrző bizottsági tagnak az 5 j elöltb ő| 4 -et kell jelölni.
Felkéri a Mandátum és egyben szavazatszámtáló bizottságot, hogy osszák ki a
szav aző|apokat a küldötteknek.

sZAvAZ^s

(második
forduló)

*
Kiss Gábor
Javaslattalélt,hogy a szavazatok
számolásaközben térjünkrá a

TIZENE

GYEDIK

NAPIREND

tárgya|ásár
a

az INKA kuratórium új tagiának megválasztására.
Előterjeszti a javaslatot: a Nemzeti Közszolgálatban ésKönyvtárakban A|apitvány
(rövidített neve INKA) az MKE a|apitványa.mely tevékenységével
régótajelen van.
Röviden bemutatja a szervezetet;
az a|apitványcélja;
- hozzájárulni a Nemzeti Felsőoktatási Intézményekbenés a Könyltárakban (továbbiakban:
támogatottak)folyó képzéséstudományos munka informatikai bázisának fejlesztéséhez,
- elősegíteni a támogatottak"informatikaiszakembereinek oktatását, szakmai fejlődését,
- hozzájáru|ni a nemzetközi liövetelményeknek megfelelő informatikai rendszerek,
módszerek' eljárások megvaló sításához, elterjesztéséhez'
-Itozzájárulni a támogatottak szakmai éstársadalmi nyilvánosságban való megjelenéshez'
a közszo| gá|ati képzésés könyvtári tov ábbképzések mo derniz á ciőj ához.
Az INKA kuratóriuma 5 tagbő| á||, tagJaitaz alapitő kéri fel határozott időre _ legfeljebb 5
évre.
A kuratóriumba az MKE elnöksége t$bizottsági tagot kíván jelölni' ésebben kéri a küldöttek
támogatását.
Az MKE elnöksége újkuratóriumi tagnak Nagy Gábort, a Nemzeti Közszolgá|ati Egyetem
Egyetemi Központi Könyvtár ésLevéltar mb. főigazgatóját javasolja.
Van- e más jelölt? - Nincs más jelölt.
A szavazás nyílt szavazással történik a ktildöttigazolviínyok felmutatásával.
Felkéri a Mandátum ésegyben szavazatszámláló bizottságot, hogy segítseaszavazatak
összeszámolását.
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Horváth Tamás. a Mandátumésegybenszavazatszámláló
bizottságelnöke
Egyhangúigen szavazat,0nem és0 tartózkodás.
Kiss Gábor
Határozat: a Küldöttközgyűlés
egyhangúan elfogadta Nagy Gábor
kuratóriumba tiirténő tagságának megválasztását.
Az INKA Alapszabály módosításátterjeszti e|íja kuratóriumtagtránakvéltozása
miatt.A
szavazásnyílt szavazássaltörténik a küldöttigazölvá.nyokfelmutatásával.
Felkéria Mandátumésegybenszavazatszámlálóbizottságota szavazatokösszeszámo|ására.
Horváth Tamás - a Mandátum ésegyben szavazaiszámláló bÍzottságelnöke
Egyhangúigen szavazat,0nem és0 tartózkodás.
Kiss Gábor
Határozati

a Küld(itt közgyűlés egyhangúan elfogadtao hogy a
ku rató riu m ta gj ána k v á|tozása .miatt aZ INKA Alapítvány
alapszabáIyának módosítására kerüljön sor.

Felkéria Mandátumésegybenszavazatszámlálóbizottságelnökéta tisztújításmásodik
fordulójábanaz elnökségitagokra,aze||enórzőbizottságitagokraérkezettszavazás
eredményének
ismertetésére.
Horváth Tamás - a Mandátumésegybenszavazatszámlálóbizottságelnöke
A választásmásodik fordulójának eredménye:1ó2-en szavaztak.
Elnökségi tagok: Szóllás Péter t|4

Kiss Gábor 108
Eszenyinédr. BorbélyMárÍa 102
Dr. Redl Károly 101
FehérMiklós 96
Oros Sándor 89
Rózsa Dávds 75
Makrányi Margit 72 (pőttag)
Venyigéné
HaszonnéKiss Katalin 54 (póttag)
szavazatotkapott.

Ellenőrző bizottságitagok:Dr. HangodiÁgnes 154
Fülöp Atti|áné134
Pogány György 117
Nuridsány Judit 102
MagdÍcsErika 94 (pőttag)
szavazatotkapott.
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Kiss Gábor
Gratulálta megválasztotttisztségviselőknek
ésa megválasztottelnökségnekadjaát aszőt.
Barátnédr. Hajdu Ágnes
A megválasztotttisáségviselőkésa sajátma3anevében
köszönetet mondottabiza|omért.
Kiss Gábor
Ez-zelaküldöttközgyűlésbefejeztemunkáját.
Megköszönte atészvételt.
Köszönetet mondotta bizottságoknakaz előkészületekben
ésa
lebonyolítrísban
végzettmunkájukért.
A levezető elnök a küldöttkö zgyijléstberekesztette.
.....'

Budapest,2)|g.május8.'
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