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Jegyzőkönyv  
 

A Magyar Könyvtárosok Egyesülete elnöksége  
2020. március 11-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  

dr. Redl Károly 
Eszenyiné Borbély Mária 
Fehér Miklós  
Gerencsér Judit 
dr. Amberg Eszter 
Kiss Gábor 
Oros Sándor 
Rózsa Dávid  

      Szóllás Péter 
 
Tanácselnök:     Horváth Tamás 
  

    
Elnökség póttagok:     Haszonné Kiss Katalin 
      Venyigéné Makrányi Margit 
  
Meghívottak:      Szikszai Tamara titkárság 
      Molnár Jánosné titkárság 

Hegyközi Ilona 
Koglerné Hernádi Ágnes az MKE Pest Megyei 
Szervezetből 
Horváthné Zsuzsanna az MKE 52. Vándorgyűlés 
egyik szervezője 

       
 
Az elnökségi ülés jegyzőkönyvét Szikszai Tamara vezeti. A jegyzőkönyv vezetéséről 
ellenjavaslat nem történt.  
Felkért hitelesítők: Kiss Gábor és Gerencsér Judit 

 
Az elnökségi ülésen egyéb teendői okán nem tud részt venni Horváth Tamás, Szóllás Péter 
és Venyigéné Makrányi Margit.     
Meghívott vendég az idei Vándorgyűlés egyik szervezője Koglerné Hernádi Ágnes a Pest 
Megyei Szervezettől. 
 
Barátné dr. Hajdu Ágnes köszönti az ülés résztvevőit és ismerteti a napirendet. Az elnökség 
egyhangúan elfogadja a napirendet, amely így alakul: 

mailto:mke@oszk.hu


1. Határozat hozatala új tagok tagfelvételéről  
2. Nemzetközi Könyvfesztivál előkészítése – 2020. április  

3. MKE 52. vándorgyűlés előkészítése – Budapest  

4. MKE 53. Vándorgyűlés előkészítése  

5. Kompetencia konferencia előkészítése – 2020. március 25.  

6. Közgyűlés 2020. május 13.  

7. Pályázatok  

8. Szervezeti ügyek  

a. szakmai beszámoló  

b. költségvetés  

c. könyvelés, számlázás  

d. kommunikáció  
9. Honlap  
10. Nemzetközi ügyek  
11. Egyebek  
 
1. Határozat hozatala új tagok tagfelvételéről  

 
Gerencsér Judit ismerteti az előterjesztést. 2020 márciusában 34 tagjelölt kérte a felvételét 
az egyesületbe: 

 

Csongrád Megyei Könyvtárosok Egyesülete 6 db 

Gyermekkönyvtáros Szervezet 1 db 

Hajdú-Bihar Megyei Szervezet 2 db 

Kisalföldi Könyvtárosok és Könyvtárak 

Egyesülete 
5 db 

Könyvtáros Tanárok Egyesülete 1 db 

Közkönyvtári Egylet 4 db 

Mezőgazdasági Szervezet 2 db 

Múzeumi Szekció 1 db 

Olvasószolgálati Szekció 7 db 

Pest Megyei Szervezet 4 db 

Somogy Megyei Szervezet (intézményi) 1 db 
 

Határozat: 
 

Az elnökség a fenti 34 fő tagfelvételi kérelmét ellenszavazat nélkül jóváhagyja. 
 
Ezzel a napirend lezárásra került. 
 

 

2. Nemzetközi Könyvfesztivál előkészítése – 2020. április  

 

Barátné Hajdu Ágnes tájékoztatja az elnökséget az OSZK főigazgatói körleveléről, 
miszerint 15 főnél nagyobb rendezvények nem tarthatók a koronavírus helyzete miatt. 
 
A könyvfesztivál is hasonló helyzetben van, lehetséges itt is a rendezvényben a változás, 
egyelőre végleges döntés nem született az elmaradásáról. 
 
Ezután ismerteti a könyvfesztivál összeállított programját. 



 
Eszenyiné Borbély Mária vállalja a roll-up elkészítését a fesztiválra. 
 

Ezt követően beszélgetés folyik a könyvfesztivál programjáról. 
 
Ezzel a napirend lezárásra került. 

 

3. MKE 52. vándorgyűlés előkészítése – Budapest  
 
Az elnökségi ülésen nem vesznek részt a Nemzeti Közszolgálati Egyetem vándorgyűlési 
szervezői. 

 
Barátné dr. Hajdu Ágnes tájékoztat, hogy Nagy Gábor továbbra nem fog részt venni a 
szervezésben tekintettel arra, hogy könyvtárigazgatói pozícióját továbbra már nem látja el. 

 

Koglerné Hernádi Ágnes tájékoztat a baráti találkozó szervezésének állásáról.  
 
Ezután beszélgetés folyik a baráti találkozó megszervezéséről lehetséges helyszínekről és a 
kirándulásokról. 
 

Kiss Gábor tájékoztat, hogy nem minden szekcióülésnek programja érkezett meg. 
 
Beszélgetés folyik az elnökségi tagok között a kisplenáris és a nagyplenáris ülésről. 
 
Ezzel a napirend lezárásra került. 

 

4. MKE 53. Vándorgyűlés előkészítése  
 
Barátné dr. Hajdu Ágnes ismerteti a jövő évi vándorgyűlési két lehetséges helyszínét, 
amely Kecskemét és Kaposvár lenne. 
 
Kiss Gábort megbízzák az előkészítéssel. 
 
Ezzel a napirend lezárásra került. 

 

5. Kompetencia konferencia előkészítése – 2020. március 25.  

 

Barátné dr. Hajdu Ágnes ismerteti a napirendi pontot. 
 
A koronavírus helyzet miatt sajnos a program megrendezését ugyanakkor más programot 
sem enged be az Országos Széchényi Könyvtár, ami miatt a kompetencia konferencia idén 
elmarad. 
 
Elnökasszony tájékoztat, hogy a repülőjegyek megvásárlása már megtörtént, de ingyenesen 
áthelyezni még van lehetőség, így lehetséges a konferencia elhalasztása őszre. 
 
Lehetséges időpontja: november 13. és 18. Ennek szervezését a titkárság intézi. 
 
Ezzel a napirend lezárásra került. 

  



6. Közgyűlés 2020. május 13.  
 
A közgyűlés szervezése egyelőre tovább folyik, viszont lehetséges a halasztás is a 
pandémiás helyzet miatt. 

 

7. Pályázatok  

 

Hegyközi Ilona tájékoztat a pályázati elszámolásokkal kapcsolatosan. Egy NEA pályázat 
van folyamatban, amelyre jött egy levél, melynek tartalmát ismerteti. 
 
Ezzel a napirend lezárásra került. 

 

8. Szervezeti ügyek  

 

a. szakmai beszámoló  

 

Gerencsér Judit ismerteti Horváth Tamás levelét a szakmai beszámolók állásával 
kapcsolatosan. Továbbá kiküldésre került a szervezetek részére Fitz-díj jelölő lap. 

 

b. költségvetés  

 

Ez a napirendi pont halasztásra kerül tekintettel arra, hogy Venyigéné Makrányi Margit 
nem tudott megjelenni az elnökségi ülésen. 

 

c. könyvelés, számlázás  

 
Gerencsér Judit ismerteti a könyvelés állását, továbbá megbeszélésre kerül a könyvelői 
program beszerzése a szervezetek számára. 
 

d. kommunikáció  
 
Gerencsér Judit tájékoztat a levelezőlisták működéséről és fennálló problémákról. 

 
9. Honlap  

 
Az új honlap elkészítéséről folyik beszélgetés az elnökség tagjai között. 
 
Rózsa Dávid javaslatot tesz egy külsős cég felkérésére a holnap elkészítése ügyében, 
mellyel az elnökség tagjai egyetértenek. 
 
Gerencsér Judit vállalja az egyeztetést Szóllás Péterrel, azzal kapcsolatosan, hogy jelenleg 
hogyan áll a készülőfélben lévő honlap. 
 
A következő feladat egyelőre a jelenlegi honlap adatainak frissítése. 
 
Ezzel a napirend lezárásra került. 
 
10. Nemzetközi ügyek  
 
Barátné dr. Hajdu Ágnes ismerteti a napirendi pontot, továbbá köszönetet nyilvánít Fehér 
Miklósnak az EBLIDA kérdőív kitöltésével kapcsolatos segítésében. 
 
Továbbá beszélgetés folyik a koronavírus helyzetről. 



 
Ezzel a napirend lezárásra került. 
 
11. Egyebek  
 
Barátné dr. Hajdu Ágnes ismerteti a Könyvtáros Tanárok Egyesületének levelét a NAT-ról. 
Az elnökség tagjai egyhangúan megszavazzák a levél közzétételét az egyesület honlapján. 
 
Gerencsér Judit ismerteti a bírósági bejegyzésre kapott végzés tartalmát. Ezután egyeztetés 
folyik a problémák megoldásáról. 
 
A következő elnökségi ülés időpontja április 15. szerda. 
 
Ezzel a napirend lezárásra került. 
 

Budapest, 2020. március 11. 
 
 
 

Szikszai Tamara 
jegyzőkönyvvezető 

 
Hitelesítők: 
 
 

 
Gerencsér Judit     Kiss Gábor 

 


