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Jegyzőkönyv 
 

A Magyar Könyvtárosok Egyesülete elnöksége  
2022. április 6-án 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  
      Eszenyiné dr. Borbély Mária 
      Haszonné Kiss Katalin 
      Gerencsér Judit 

 Kiss Gábor 
                 Oros Sándor 
      Szóllás Péter 
                 Venyigéné Makrányi Margit 
       
Tanácselnök:     Horváth Tamás  

    
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 Egyetemi Könyvtár főigazgatója 
 
 
       

Az elnökségi ülés jegyzőkönyvét Hantal Zsófia vezeti. A jegyzőkönyv vezetéséről ellenjavaslat nem 
történt.  
Felkért hitelesítők: Kiss Gábor és Gerencsér Judit. 
 
Meghívott résztvevők Horváth Péter, a Somogy Megyei Szervezet elnöke, Hertelendy Helga, a Somogy 
Megyei Szervezet tanácsi képviselője és Kiss Gábor, a MATE Egyetemi Könyvtár főigazgatója, a 
Vándorgyűlés szervezői nevében. 
 
Az elnökségi ülésen egyéb teendői okán nem tud részt venni dr. Redl Károly és dr. Aczél-Partos 
Adrienn. 
 
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. 2022. évi rendezvények  
4. Küldöttgyűlés 2022  

mailto:mke@oszk.hu


5. INKA Alapítvány  
6. Könyvtárszakmai támogatás és a humanitárius helyzet  
7. Pályázatok  
8. Pénzügyi tervezés, költségvetés 2022 
9. Szervezeti ügyek  

a. szakmai beszámoló  
b. költségvetés  
c. könyvelés, számlázás  

10. Nemzetközi ügyek  
11. Honlap, kommunikáció, webmagazin  
12. Díjak, kitüntetések  
13. Egyebek 

 

 
1. Határozat hozatala új tagok tagfelvételéről  
 
Hantal Zsófia ismerteti az előterjesztést. 2022 áprilisában 18 tagjelölt kérte felvételét az egyesületbe.  

 

1 fő Zenei Szervezet 

4 fő Kisalföldi Könyvtárosok 

1 fő Múzeumi Szervezet 

1 fő Pest Megyei Szervezet 

1 fő Nógrád Megyei Szervezet 

2 fő Zala Megyei Szervezet 

8 fő Csongrád 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 szekcióülés tartására. A programokat várjuk, még 
nem érkeztek be. A határidő április 8. A szervezőkkel folyamatos a kapcsolattartás. 
 
A logóról egyeztetés zajlik.  
 
Kiss Gábor (Kaposvár) tájékoztat, hogy a vándorgyűlés a tavalyi évben az OSZK által használt honlapot 
tudja hasznosítani.  
 
A költségvetésről egyeztetés zajlik.  
 
Az étkezés összegét nem tudják befolyásolni. A regisztrációs díj összegéről és a határidőkről egyeztetés 
zajlik. Beszámol róla, hogy mit terveznek a regisztrációs csomagba. Tájékoztat a kulturális programokról. 
A baráti találkozó helyszíne módosult, egy ugyanakkora csarnokot tudnak a közelben rendelkezésre 
bocsájtani.  
 
Horváth Péter beszámol a kirándulások terveiről. A külföldiek számára saját kirándulást is tudnak 
szervezni. 
 
Ezzel a napirend lezárásra került. 
 

3. 2022. évi rendezvények  
 
Barátné dr. Hajdu Ágnes jelzi, hogy a kompetencia konferencia időpontja május 11.  A létszám kérdéses 
még, mert a Covid miatt jelenleg 50 főben limitált a résztvevők lehetséges száma. Barbara Lison, az IFLA 



elnöke videóelőadást ígért a konferenciára. Martin Lundsgaard-Leth Dániából érkezik, és az 
önkéntességről fog beszélni. Jasmina Ninkov és Namtip Wipawin előadására is számíthatunk. További 
meghívások vannak függőben. Prónay Szabolcs is vállalta, előadás címet is küldött. Vázsonyi Csillát 
szintén az előadók között köszönthetjük. Varga Éva előadásának körülményei még kérdésesek, ám vagy 
élőben, vagy online lehet rá számítani. Jelenleg 8-9 előadás várható, páran még reagálhatnak. A 
költségeket egyezteti Hegyközi Ilonával.  
 
Oros Sándor az MKE Akadémia következő előadásai őszre várhatóak. Nógrád megyéből és a KTE-ből 
van ígéret lehetséges előadásokra. 
 
Az előadókról egyeztetés zajlik.  
 
Ezzel a napirend lezárásra került. 
 

4. Küldöttgyűlés 2022 
 
Gerencsér Judit kiküldte a meghívókat, várjuk a küldöttek névsorát. Május 4-től május 18-ig tart majd 
az online küldöttgyűlés időszaka.  
 
Ezzel a napirend lezárásra került. 
 

5. INKA Alapítvány 
 
Barátné dr. Hajdu Ágnes felvázolja a jelenlegi helyzetet. Egy ügyvédi irodát felkértünk a lehetőségek 
elemzésére. Az alapító nem szüntetheti meg az alapítványt, csak akkor szűnhet meg, ha 3 évig nem 
működik, akkor lehet szorgalmazni a megszüntetését. Az EK alapítványa nem kívánja az INKA 
beolvadását. Saját jogász kollégákkal egyeztetésre kerül a téma.   
 
Ezzel a napirend lezárásra kerül. 
 

6. Könyvtárszakmai támogatás és a humanitárius helyzet 
 
Barátné dr. Hajdu Ágnes beszélgetést kezdeményez a rászorulók anyagi megsegítésére.  
 
Gerencsér Judit: linkgyűjtés készült AZ UKRÁN HÁBORÚ MENEKÜLTJEINEK INFORMÁCIÓS ÉS 
KÖNYVTÁRI TÁMOGATÁSA ÉRDEKÉBEN; ezt közzé tesszük minden felületen. 
 
Ezzel a napirend lezárásra került. 
 

7. Pályázatok 

 
Hegyközi Ilona elmondja, hogy a jövő évi vándorgyűlés és a kompetencia konferencia pályázata 
beadásra került. Az EMMI 7 milliós pályázata kidolgozás alatt van.  

 
Ezzel a napirend lezárásra került. 

 

8. Pénzügyi tervezés, költségvetés 2022 

 
Venyigéné Makrányi Margit beszámol a beérkezett anyagokról. Sokan terveznek vándorgyűlési 
támogatást a tagjaik számára. 
 
A tervezetekről egyeztetés zajlik. 
 
Ezzel a napirend lezárásra került. 

 

9. Szervezeti ügyek 

 

https://mke.info.hu/blog/2022/04/hasznos-linkek-az-ukran-haboru-menekultjeinek-informacios-es-konyvtari-tamogatasa-erdekeben/


a. szakmai beszámoló  

 

Horváth Tamás továbbra is várja a beszámolók beérkezését.  
 

b. költségvetés  

 

c. könyvelés, számlázás 

 

Hantal Zsófia jelzi, hogy a tavaly évi lezárás egyeztetése folyamatban van a könyvelővel. 
 

10. Nemzetközi ügyek 
 
Barátné dr. Hajdu Ágnes beszámol róla, Tüű Anélia támogatást kér az IFLA részvételre. Az elnökség 
pályázatot ír ki IFLA részvétel támogatására.  
 
Ezzel a napirend lezárásra került. 
 
11. Honlap, kommunikáció, webmagazin 
 
Szóllás Péter jelzi, hogy NIIF-fel fennálló szerződésünk él, és a továbbiakban van lehetőség rá, hogy 
szerverükre átköltözzön az MKE honlapja. Ezenfelül meg kell keresni azt a céget is, mely a tavaly évi 
vándorgyűlésünk honlapját készítették, hogy miben tudnak a rendelkezésünkre állni. 
 
Barátné dr. Hajdu Ágnes kéri Oros Sándort, hogy a kompetencia konferenciát népszerűsítse az online 
felületeken. 
 
Ezzel a napirend lezárásra került. 
 
12. Díjak, kitüntetése 
 
Eszenyiné dr. Borbély Mária beszámol róla, hogy az Év fiatal könyvtárosok díjának felhívása közzé lett 
téve a tagság számára. 
 
Ezzel a napirend lezárásra került. 
 
13. Egyebek 
 

Önkéntes szerződés 
 

Barátné dr. Hajdu Ágnes kéri, hogy keressük dr. Redl Károlyt, hogy kikkel kössön az egyesület önkéntes 
szerződéseket. 
 

OTP bankkártya 
 

Barátné dr. Hajdu Ágnes tájékoztat, hogy az online fizetésre alkalmas OTP bankkártya igénylése 
megtörtént. 
 

Adatbázis állapota 
 

Hantal Zsófia beszámol róla, hogy rövidesen elindul a www.mketagok.hu.  
 
Etikai kódex 

 
Venyigén Makrányi Margit javasolja, hogy az etikai kódex legyen egy vándorgyűlési szekció témája. 
Kérdés, hogy amióta elkészült, azóta mennyire élnek vele, mennyire ismerik és mi a véleménye a 
könyvtárosoknak róla.  

 

http://www.mketagok.hu/


 
A következő elnökségi ülés időpontja 2022. május 4. szerda 10.30. 
 
 
Budapest, 2022. április 6. 

 
 
 
 

Hantal Zsófia 
jegyzőkönyvvezető 

 
Hitelesítők: 
 
 

 
Gerencsér Judit      Kiss Gábor 

  


