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Jegyzőkönyv 
 

A Magyar Könyvtárosok Egyesülete elnöksége  
2022. március 9-én 10:30 órai kezdéssel tartott  

elnökségi üléséről.  
 

 
 Helyszín: Skype értekezlet - https://join.skype.com/FVMy4TOKTTer  
 
Jelen vannak az MKE elnökség tagjai:         Barátné dr. Hajdu Ágnes  

dr. Redl Károly 
Kiss Gábor 

                Szóllás Péter   
                Venyigéné Makrányi Margit 
       
Tanácselnök:     Horváth Tamás  
EB-elnök:     dr. Aczél-Partos Adrienn 

    
Meghívottak:               Hantal Zsófia titkárság 
               Molnár Jánosné titkárság 

Hegyközi Ilona 
Horváth Péter Somogy Megyei Szervezet elnöke 
Hertelendy Helga Somogy Megyei Szervezet tanácsi 
képviselője 
Kiss Gábor MATE könyvtárigazgató 
 
 
       

Az elnökségi ülés jegyzőkönyvét Hantal Zsófia vezeti. A jegyzőkönyv vezetéséről ellenjavaslat nem 
történt.  
Felkért hitelesítők: Kiss Gábor és dr. Redl Károly. 
 
Meghívott résztvevők Horváth Péter, a Somogy Megyei Szervezet elnöke, Hertelendy Helga, a Somogy 
Megyei Szervezet tanácsi képviselője és Kiss Gábor, a MATE Egyetemi könyvtár igazgatója, a 
Vándorgyűlés szervezői nevében. 
 
Az elnökségi ülésen egyéb teendői okán nem tud részt venni Eszenyiné dr. Borbély Mária, Gerencsér 
Judit, Oros Sándor és Haszonné Kiss Katalin. 
 
Barátné dr. Hajdu Ágnes köszönti az ülés résztvevőit és ismerteti a napirendet. Az elnökség 
egyhangúan elfogadja a napirendet, amely az alábbiak szerint alakul: 

 
1. Határozat hozatala új tagok tagfelvételéről  
2. MKE 53. Vándorgyűlés  
3. Pénzügyi tervezés, költségvetés 2022  
4. 2022. évi rendezvények  
5. Könyvtárszakmai támogatás és a humanitárius helyzet  
6. Pályázatok  
7. Szervezeti ügyek a. szakmai beszámoló b. költségvetés c. könyvelés, számlázás  

mailto:mke@oszk.hu


8. Nemzetközi ügyek  
9. Honlap, kommunikáció, webmagazin  
10. Díjak, kitüntetések  
11. Egyebek 

 
1. Határozat hozatala új tagok tagfelvételéről  
 
Hantal Zsófia ismerteti az előterjesztést. 2022 márciusában 36 tagjelölt és a Műszaki Szekció egy 
tiszteletbeli tagja, Gazda István felvételét kérte az egyesületbe.  

 

1 fő Múzeumi Szekció 

2 fő Bács-Kiskun Megyei Szervezet 

3 fő Borsod Megyei Szervezet 

4 fő Csongrád Megyei Szervezet 

1 fő Fejér Megyei Szervezet 

2 fő Hajdú-Bihari Megyei Szervezet 

2 fő Jogi Szekció 

3 fő Közkönyvtári Egylet 

1 fő Mezőgazdasági Szervezet 

1 fő Műszaki Szekció 

1 fő 
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei 
Szervezet 

1 fő Somogy Megyei Szervezet 

4 fő Társadalomtudományi Szekció 

3 fő Tudományos Szakkönyvtári Sz. 

5 fő Veszprém Megyei Szervezet 

2 fő Zala Megyei Szervezet 

 

Az elnökség ellenszavazat nélkül elfogadja a határozatot. 

 
Ezzel a napirend lezárásra került. 

 
2. MKE 53. Vándorgyűlés  
 
Kiss Gábor jelzi, hogy eddig 12 szervezet jelentkezett szekcióülésre. A témák benyújtási határideje 
április 8. 
 
Kiss Gábor (MATE) érdeklődik a vándorgyűlési honlap domain nevének használatáról. Erről Gerencsér 
Judittal fog egyeztetni. A honlapot a regisztrációval együtt szeretnék elindítani. A vándorgyűlési 
szolgáltatásokhoz bekérték az árajánlatokat. A kulturális rendezvények szervezés alatt vannak. 
Javasolja, hogy a honlapon a regisztráció indításakor már szerepeljenek részletek a 
szekcióprogramokról. A baráti találkozón élő zene lesz.  
 
Horváth Péter megkeresett egy grafikust, készítik az arculatot. Érdeklődik a szekcióülések beosztásáról. 
 
Barátné dr. Hajdu Ágnes Bogyay Katalint javasolja a nyitóplenáris ülés előadójának. 
 
Ezzel a napirend lezárásra került. 
 

3. Pénzügyi tervezés, költségvetés 2022 
 
Venyigéné Makrányi Margit jelzi, hogy 9 szervezet küldte be eddig a költségvetését. Kiderül ezekből, 
hogy aktívak, több programot terveznek, és készülnek a vándorgyűlésre is.  
 



Ezzel a napirend lezárásra került. 
 

4. 2022. évi rendezvények 
 
Barátné dr. Hajdu Ágnes beszámol róla, hogy a Kompetencia konferencia szervezése elkezdődött. Az 
MKE Akadémiához várhatóak további előadók, a Könyvtárostanárok már jelezték előadási szándékukat. 
 
Ezzel a napirend lezárásra került. 
 

5. Könyvtárszakmai támogatás és a humanitárius helyzet 
 
Barátné dr. Hajdu Ágnes tájékoztat az IFLA álláspontjáról, mely közleményében elítélte az agressziót 
és az ukrán háborút. Néhány lengyel kolléga javasolta az orosz könyvtárosok teljes körű kizárását, erről 
vita folyt. Az MKE kifejezte szolidaritását az áldozatokkal és áttekinti a lehetőségeket, hogy milyen módon 
segíthetné még a rászorulókat. Javasolja egy csoport felállítását, hogy összegyűjtsék, milyen 
humanitárius csatornák léteznek, ahol tud az MKE segíteni. 
 

Ezen kívül felkérést kaptunk az OSZK Webarchívumából, mely szerint az MKE ajánljon magyar 
webtartalmat a kárpátaljai magyar vagy magyar vonatkozású internetes, digitális jelenének 
gyűjtése és megőrzése végett. Az MKE a szervezetei segítségét kéri a gyűjtésben. 
 
Kiss Gábor úgy véli, hogy arra kell ösztönözni a határmenti kollégákat, hogy tekintsék át, hogy a kialakult 
helyzetet miként kell humanitárius és szakmai síkon kezelni. Bíztatni kell a tagokat, hogy a helyi 
segélyszervezetekkel összefogva kapcsolódjanak be a segítségnyújtásba.  
 
Ezzel a napirend lezárásra kerül. 
 
6. Pályázatok 
 
Hegyközi Ilona jelzi, hogy megjelent az NKA-ban egy a Könyvtárvilágra beadható pályázat. 04.06-án 
kell beadni a jövő évi Vándorgyűlési pályázatot, ezen felül még egy rendezvényre pályázhatunk. Az EMMI 
működési pályázata kapcsán az EMMI logó felkerül az MKE honlapra.  
 
Ezzel a napirend lezárásra került. 
 
 
7. Szervezeti ügyek 
 

a. szakmai beszámoló  
 
Horváth Tamás tájékoztat, hogy eddig 12 szervezet küldte meg a beszámolót.  
 

b. könyvelés, számlázás 
 

Barátné dr. Hajdu Ágnes beszámol róla, hogy a könyvelőnk, Kosztya Adrienn is kapott technikai 
hozzáférést a NAV online számlázójához. 
 
Ezzel a napirend lezárásra került. 
 

8. Nemzetközi ügyek 
 
Barátné dr. Hajdu Ágnes beszámol róla, hogy elhunyt az IFLA korábbi elnöke, Donna Scheeder. 
 
Ezzel a napirend lezárásra került. 
 
9. Honlap, kommunikáció, webmagazin 
 



Hegyközi Ilona jelzi, hogy a honlapfejlesztésre tudunk EMMI pályázati pénzt fordítani.  
 
Ezzel a napirend lezárásra került. 
 
10. Díjak, kitüntetések 
 
Barátné dr. Hajdu Ágnes jelzi, hogy meghirdetésre került az Év fiatal könyvtárosa pályázat és a Fitz díj 
is. Az EMMI jelezte, hogy az anyagi forrás biztosítva van az idei Fitz díjra.  
 
Ezzel a napirend lezárásra került. 
 
11. Egyebek 
 

Szakmai bizottsági delegálás 
 

Barátné dr. Hajdu Ágnes ismerteti Fehér Miklós levelét, melyben a szakmai-szakértői bizottságban való 
munkájáért kér az útiköltség elszámoláson túl anyagi honorálást.  

 
Digitális tagkártya lehetősége  
 

Hantal Zsófia beszámol róla, hogy van mód digitális tagkártya kiállítására a továbbiakban. A 
tanácsülésen erről egyeztetni kell.  

 
Önkéntes szerződés 
 

Hantal Zsófia tájékoztat, hogy az ügyvédi irodánkat felkértük egy önkéntes szerződés minta megírására. 
 
INKA Alapítvány  
 

Barátné dr. Hajdu Ágnes tájékoztatja az elnökséget, hogy az INKA működési helyszínét az Óbudai 
Egyetem nem tudja biztosítani. Az INKA helyszínéről tárgyalások folynak. 
 
 
A következő elnökségi ülés időpontja 2022. április 6. szerda 10.30. 
 
Budapest, 2022. március 9. 

 
 
 
 

Hantal Zsófia 
jegyzőkönyvvezető 

 
Hitelesítők: 
 
 

 
dr. Redl Károly      Kiss Gábor 

  


