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Jegyzőkönyv
A Magyar Könyvtárosok Egyesülete elnöks ége
2019. május 17-én 10.00 órai kezdéssel tartott

elnökségi üléséről.
Helyszín: Országos Széchényi Könyvtár V. emeleti tanácskozó terem (516. szoba)
főépület (oszlopos) félemelet balra
Jelen vannak az MKE elnökség tagjai:

Barátné dr. Hajdu Ágnes
Gerencsér Judit
Dr. Redl Károly
Kiss Gábor
Szóllás Péter
Rózsa Dávid
Fehér Miklós
Oros Sándor
Eszenyi Borbély Mária

Elnökség póttagok:

Venyigéné Makrányi Margit
Haszonné Kiss Katalin

Meghívottak:

Dr. Amberg Eszter
Horváth Tamás, a Tanács elnöke
Molnár Ilona, Titkárság
Hegyközi Ilona, pályázati felelős
Buriánné Tarró Edit
Iszak Ferencné
Márky Balázs

Az elnökségi ülés jegyzőkönyvét Gerencsér Judit vezeti. Felkért hitelesítők: Fehér Miklós 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.
8.
9.

Elnöki köszöntő
Határozat hozatala új tagok tagfelvételéről
Új elnökség – megbízások, feladatok
MKE 51. vándorgyűlés, előkészítése – Székesfehérvár
Szakmai szervezetek együttműködése – életpálya, bérkérdés
Nemzetközi Könyvfesztivál – értékelés
Választás 2019 – értékelés
Küldöttközgyűlés - 2019. május 8. – értékelés
Díjak, kitüntetések
a. MKE - Hallgatói pályázat
b. Én fiatal könyvtárosa díj

c. MKE Emlékérem
d. Fitz József díj
e. Szinnyei József díj
10. Pályázatok
11. Kiküldetési szabályzat
12. Költségvetés – 2019
13. Honlap, Könyvtárvilág
14. Nemzetközi ügyek
15. Egyebek
1./

Elnöki köszöntő

A napirend keretében Barátné dr. Hajdu Ágnes az MKE elnöke köszöntötte a megválasztott
új elnökség tagjait és nagyon jó munkát kíván az elkövetkező ciklusra.
Ezzel a napirend lezárásra került.
2./

Határozathozatal új tagok tagfelvételéről

Gerencsér Judit – ismerteti az előterjesztést. 2019. április hóban 38 tagjelölt kérte felvételét
az MKE-be:
Bács
Békés
Bibliográfiai
Csongrád
Fejér
Helyismereti
Heves
Jogi
Pest
TSZSZ
Veszprém
Zenei

1
1
1
15
2
2
8
3
1
1
1
2

Határozat
Az elnökség a fenti 38 fő tagfelvételi kérelmét ellenszavazat nélkül jóváhagyja.
Az MKE Elnöksége a napirend keretében jóváhagyja Dr. Gerő Gyula és Dr. Szabó Sándor
tiszteletbeli tagságát szervezeti előterjesztés alapján.
Határozat
Az elnöke egyhangúlag támogatja Dr. Gerő Gyula és Dr. Szabó Sándor tiszteletbeli
tag felvételét az MKE-be.
Ezzel a napirend lezárásra került.
3./

Új elnökség – megbízások, feladatok

A napirend keretében egyeztetés zajlott az MKE 2019. május 8-án megválasztott új
elnöksége tagjai általi új feladatokról és megbízásokról.
Az MKE Elnöksége az alábbiakban határozta meg az elnökség tagok, póttagok feladatait és
megbízásait az elkövetkező négyéves ciklusra:
Munkacsoportok, munkabizottságok 2019-2023:

• Marketing és Kommunikációs Munkabizottság
A bizottság elnöke:
Haszonné Kiss Katalin
• Hungarikum Munkabizottság
A bizottság elnöke:
Rózsa Dávid
• Oktatási és Képzési Munkabizottság
A bizottság elnöke:
Eszenyiné dr. Borbély Mária
• Etikai Munkabizottság
A bizottság elnöke:
Venyigényé Makrányi Margit
• Honlap Munkabizottság
A bizottság elnöke:
Szóllás Péter
• Gazdasági Munkabizottság
A bizottság elnöke:
Venyigényé Makrányi Margit
• GDPR Munkabizottság
A bizottság elnöke:
Gerencsér Judit
• Könyvfesztivál Munkabizottság
A bizottság elnöke:
Bakos Klára
• Stratégiai Munkabizottság
A bizottság elnöke:
Dr. Redl Károly
• Év fiatal könyvtárosa Munkabizottság
A bizottság elnöke:
Fehér Miklós
• Füzéki díj Munkabizottság
A bizottság elnöke:
Fehér Miklós
• MKE Vándorgyűlések Munkabizottság
A bizottság elnöke:
Kiss Gábor
• Fitz díj Munkabizottság
A bizottság elnöke:
Horváth Tamás
• Nemzetközi ügyek Munkabizottság
A bizottság vezetője és tagja:
Barátné dr. Hajdu Ágnes, Gerencsér Judit

Az INKA felügyelőbizottságában továbbra is szakmai munkát végez Venyigényé
Makrányi Margit, az MKE Elnökségi póttagja.
A Webmagazin főszerkesztője a következő ciklusban is Kóródy Judit, a technikai feltöltési
feladatokat Buzai Csaba látja el továbbra is.
Az MKE pályázati ügyeit a jövőben is Hegyközi Ilona végzi.
A napirend keretében egyeztetés zajlik az MKE Elnöksége hozzájáruló nyilatkozatáról és
ennek GDPR megfeleltetéséről a választáshoz kapcsolódóan.
4./

MKE 51. vándorgyűlés, előkészítése – Székesfehérvár

Márky Balázs, Iszak Ferencné és Buriánné Tarró Edit, székesfehérvári vándorgyűlés
szervezői részéről – beszámolnak az alábbi főbb fejleményekről:

•
•
•

beszámolnak arról, hogy felmerült a napijegy problematikája a lezárult jelentkezés
után, így erre megoldást kell találni
javasolják a konferencia kitűző állandó viseletét, illetve, hogy csak ezzel lehessen a
rendezvényt látogatni és ezt kerüljön ellenőrzésre is – erről a szervezeteket is
tájékoztatni fogja a Tanács
a programfüzet június közepére kerül ki a nyomdából

Kiss Gábor – beszámol, hogy eddig hány szekció/szervezet jelentkezett szakmai
programmal a vándorgyűlésre és a programok elérhetőek a vándorgyűlés honlapján.
Barátné dr. Hajdu Ágnes – beszámol arról, Hermann Róbert elfogadta a felkérést a nyitó
plenáris ülésre, mint fő előadó. A kisplenáris ülés fő előadói lesznek: Sörény Edina (EMMI)
és Szendi Attila (Miskolci Egyetem).
Gerencsér Judit főtitkárt megkéri Elnök Asszony az elnökségi szekciós részvételi táblázat
elkészítésére.
Meg kell fontolni a jövőre nézve önkéntes szerződéseket kötni, amely a közhasznúsági
jelentés szempontjából is fontos.
Az MKE Elnöksége a napirend keretében szavaz a jövő évi helyszín támogatásáról.
Határozat
Az elnökség egyhangúlag támogatja a Nemzeti Közszolgálati Egyetemmel való
együttműködést és a budapesti vándorgyűlési helyszínt a 2020-as évre.
Ezzel a napirend lezárásra került.
5./

Szakmai szervezetek együttműködése – életpálya, bérkérdés

Barátné dr. Hajdu Ágnes – beszámol a Kulturális Szakmai Szervezetek Együttműködési
Fórumának keretében elkészült közös szakmai anyagról. Ismerteti az előterjesztés
elkészítésének fázisait, főbb lépéseit, illetve a folyamatot. Sajnos még semmilyen
visszajelzés nem érkezett a beküldött előterjesztéssel kapcsolatban. Az egész anyag
elkészítésénél a közös erő és közös egység demonstrálása volt a cél a közös ügy érdekében
és egy hatékonyabb fellépés érdekében. Az egyes részterületek kidolgozására a jövőben
kerül majd sor.
Ezzel a napirend lezárásra került.
6./

Nemzetközi Könyvfesztivál – értékelés

Bakos Klára – beszámol az MKE szerepléséről a Nemzetközi Könyvfesztiválon, a szakmai
programokról, a szervezeti részvételről, illetve az elért sikerekről. Minden szakmai program
nagy sikert hozott, egy-egy program volt csak, ahol kisebb létszámban voltak csak
résztvevők. Körülbelül 100 fő vett részt összesen a Könyvtáros Klub programjain. Bakos
Klára főszervező jövőre is javasolja a részvételt a szakmai rendezvényen.
Ezzel a napirend lezárásra került.
7./

Választás 2019 – értékelés

Horváth Tamás - A napirend keretein belül Horváth Tamás, a Választási Bizottság elnöke és
egyben az MKE Tanács elnöke, beszámol a választási eljárás dokumentálásról. Elkészült a
részletes jelentés a teljes választási folyamatról és az eredményekről.
Ezzel a napirend lezárásra került.

8./

Küldöttközgyűlés - 2019. május 8. – értékelés

A Magyar Könyvtárosok Egyesülete 2019-ben május 8-án tartotta tisztújító küldöttgyűlését az
OSZK-ban. A küldöttgyűlés sikeresen lezajlott és az új elnökség megválasztásra került a
következő 4 éves ciklusra.
A küldöttgyűlés anyagai felkerültek az MKE honlapra.
A Választási Bizottság tagjai javasolják, hogy több szakmai program/előadás kerüljön sor
lehetőség szerint a küldöttközgyűlés programjába.
Ezzel a napirend lezárásra került.
9./

Díjak, kitüntetések

Barátné dr. Hajdu Ágnes és Gerencsér Judit a napirend keretében kérik a Tanács
elnökét, hogy az MKE díjakat minél hatékonyabban mutassuk meg a tanácsüléseken, annak
érdekében, hogy minél több pályázó és kitüntetett születhessen, ezáltal is elismerve a
szakmai eredményeket.
A napirend keretében ismertetésre került a Fitz-díjas 20-as lista, amelyről a következő
elnökségi ülésen születik majd döntés.
A napirend keretében zárt ülésre kerül sor és döntés születik a Szinnyei díjra beérkezett
jelölésekről, javaslatokról és a minisztériumi előterjesztés sorrendjéről.
Határozat
Döntés született a Szinnyei díjra beérkezett jelölésekről, javaslatokról és a
minisztériumi előterjesztés sorrendjéről az Elnökség véleménye és szavazása alapján.
Ezzel a napirend lezárásra került.
10./

Pályázatok

Hegyközi Ilona – tájékoztat az MKE folyamatban lévő és lezárt pályázatairól.
11./

Kiküldetési szabályzat

A napirend keretében az MKE Elnöksége egyeztet a kiküldetési szabályzat tervezetével
kapcsolatban felmerült kérdésekről, javaslatokról és észrevételekről.
Ezzel a napirend lezárásra került.
12./

Költségvetés – 2019

Venyigényé Makrányi Margit a napirend keretében beszámol a 2019. évi központi és
szervezeti költségvetéssel kapcsolatos tapasztalatairól, illetve az új gazdasági
munkabizottság eddig munkájáról.
Ezzel a napirend lezárásra került.
13./

Honlap, Könyvtárvilág

A napirend keretében Szóllás Péter, a Honlap Munkabizottság elnöke, beszámol az új
honlappal kapcsolatos tevékenységéről, illetve Nagy Zoltán javaslatairól az MKE honlap
tekintetében.
Ezzel a napirend lezárásra került.

14./

Nemzetközi ügyek

Barátné dr. Hajdu Ágnes a napirend keretében beszámol a 2020. május hónapban történt
nemzetközi érintettségű eseményekről.
Ezzel a napirend lezárásra került.
17./

Egyebek

Gerencsér Judit – beszámol róla, hogy a szervezeti elnökök és tanácsi képviselők részére
kiküldésre került egy levél az MKE honlap szervezeti, tanácsi adatainak, illetve az új
levelezőlisták frissítése céljából. A megküldött adatok folyamatosan kerültnek fel Gerencsér
Juditnak köszönhetően a honlapra, illetve a levelezőlistára.
Budapest, 2019. május 17.
Gerencsér Judit
jegyzőkönyvvezető
Hitelesítők:
Fehér Miklós

Kiss Gábor

