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Jegyzőkönyv  
 

A Magyar Könyvtárosok Egyesülete elnöksége  
2020. jú lius 8-án 08:00 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 
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    
   

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 Dr. Redl Károly, Eszenyiné 
Borbély Mária, Oros Sándor, Haszonné Kiss Katalin és Hegyközi Ilona. 
 
Barátné dr. Hajdu Ágnes köszönti az ülés résztvevőit és ismerteti a napirendet. Az elnökség 
egyhangúan elfogadja a napirend módosítását, mely szerint az első napirendi pont az 
alapszabály tárgyalása, így tehát a napirend az alábbiak szerint alakul: 

 
1. Alapszabály szerinti működésnek megfelelés 
2. Határozat hozatala új tagok tagfelvételéről  

3. MKE 53. Vándorgyűlés  

4. Pályázatok  

5. Szervezeti ügyek  

mailto:mke@oszk.hu


6. Pénzügyek, változások 2020. július 1-től  

7. Honlap, kommunikáció  

8. Nemzetközi ügyek  

9. Kitüntetések, díjak  

10. Egyebek  

 

 
1. Határozat hozatala új tagok tagfelvételéről  

 

Szikszai Tamara ismerteti az előterjesztést. 2020 júliusában 7 tagjelölt kérte a felvételét az 
egyesületbe.  

 

Műszaki Szekció 3 db 

Zala Megyei Szervezet  2 db 

Vas Megyei Szervezet 1 db 

Közkönyvtári Egylet 1 db 
 

Határozat: 
 
Az elnökség a fenti 7 fő tagfelvételi kérelmét ellenszavazat nélkül jóváhagyja. 

 

Ezzel a napirend lezárásra került. 

 

2. MKE 53. Vándorgyűlés  

 

Kiss Gábor beszámol a Vándorgyűlés szervezésének állásáról. A Kaposvári Egyetem mellett 
felmerült a Műszaki Egyetem is, mint lehetséges helyszín. A Kaposvári Egyetem és a Somogy 
Megyei Szervezet nem szeretné vállalni a szervezést. A gödöllői Szent István Egyetem is 
kérdéses, tekintettel a működésük feltételeinek megváltozása miatt. A Műszaki Egyetem 
egyelőre még nem válaszolt. 

 

Ezzel a napirend lezárásra került. 

 

3. Pályázatok  

 

Hegyközi Ilona tájékoztat miszerint elfogadták az athéni IFLA konferencia támogatását, 
továbbá a NEA-tól kapott levélről, miszerint minden pályázati elszámolás határidejét kitolták 
2020. szeptember 30-ig. A kiadvány pályázata rendben halad. 

 

Ezzel a napirend lezárásra került. 

 

4. Alapszabály szerinti működésnek megfelelés 

 

Barátné dr. Hajdu Ágnes ismerteti a napirendi pontot. Két pontban is érintett az elnökség 
jelenlegi felállása az 5. fejezet 3. pontja szerinti alá- és fölérendeltségi viszonyban, továbbá az 
ellenőrző bizottság tagjai sem állhatnak ilyen alá- fölérendeltségi munkaviszonyban.  

 

Barátné dr. Hajdu Ágnes felkéri ezen pontban érintett elnökségi tagokat, hogy 
nyilatkozzanak.  

 

Rózsa Dávid szerint is fontos ezen kérdés tárgyalása, tekintettel az Országos Széchényi 
Könyvtárban történt változások miatt, miszerint több elnökségi tag is itt folytatja munkáját.  



Gerencsér Judit szerint a probléma megoldása abban rejlik, hogy több oldalról kell a kérdést 
megvizsgálni, ugyanakkor szeretné tovább folytatni munkáját az egyesületben is, mint főtitkár. 
 
Rózsa Dávid támogatja Gerencsér Judit maradását az egyesületben és főtitkári munkájának 
további betöltésében. Az alapszabály szerint Rózsa Dávid nem láthatja el továbbra elnökségi 
tagságát, és szeretné ennek tárgyalását kérni a többi elnökségi tag bevonásával.  

 

Fehér Miklós szerint a küldöttgyűlés nyújthat megoldást a problémára, és az alapszabályban 
rögzített viszonyok rendezésére. 

 

Gerencsér Judit felveti, mint megoldási javaslat, egy munkacsoport kialakítását, amely az 
alapszabály áttekintésére és a viszonyok rendezésére tenne javaslatot. 
 
Szóllás Péter elmondja, miszerint az EMMI SzMSz-e szerint nem érintett az alá- 
fölérendeltségi viszonyban, és jogilag nincs összefüggésben semmilyen másik szervezettel 
vagy könyvtárral, továbbra is szeretne az elnökség tagjai közt maradni.  
 
Dr. Amberg Eszter korábban már egyeztett ez ügyben egy másik ellenőrző bizottsági taggal, 
szerinte az alapszabály megvizsgálása kiemelten fontos, továbbá a munkacsoport 
létrehozását is támogatja. 

 
Kiss Gábor szerint a küldöttgyűlés valóban felmentést adhat ezen viszonyok rendezésére az 
elnökség tagjaiban, de az ellenőrző bizottság tagjai közt lévő viszonyra nem. 

 

Oros Sándor szerint egy küldöttgyűlés összehívása szükséges és egy komplex megoldásra 
van szükség.  

 

Venyigéné Makrányi Margit támogatja a munkabizottság létrehozását, amely a viszonyokat 
hivatott rendezni, továbbá a küldöttgyűlés összehívását. 
 
Eszenyiné Borbély Mária szerint az alapszabály egyértelműen leírja az összeférhetetlenségi 
viszonyokat. Egyéni kezdeményezésre lenne szükség a lemondásról, amelyről a küldöttgyűlés 
adhat felmentést. Szerinte nem az elnökségnek kellene ezen problémát megoldani.  

 

Barátné dr. Hajdu Ágnes felveti, hogy a póttag is megoldást jelenthet a probléma 
megoldására, mivel két tag is érintett a kérdéskörben. 
 
Rózsa Dávid szerint az ellenőrző bizottság nem folytathatja a szabályos működését tovább, 
ugyanakkor, az elnökség tagjai között pedig három ember is érintett.  
 
Szóllás Péter szerint az egyesület szabályos működése a legfontosabb, továbbá nehezíti a 
munkát a küldöttgyűlés összehívása, és emiatt fontos az üggyel való foglalkozás. 

 
Barátné dr. Hajdu Ágnes szerint az ellenőrző bizottság elnökének, továbbá az egyesület 
elnökének kell döntést hoznia a kérdésben, ugyanakkor fontos az egyéni döntés is a 
kérdésben. 
 

Kiss Gábor szerint határozathozatal kell a kérdésben, továbbá fontos jelezni a tagok felé, 
hogy választásra lesz majd szükség. 

 
Fehér Miklós szerint az alapszabályi működést jogszabály is szabályozza, így egy magasabb 
szinten is van rendelkezés a kérdésről. 
 
Barátné dr. Hajdu Ágnes két határozathozatalt javasol. Az első az érintett elnökségi tagok 



nyilatkozzanak a kérdésben. A második javaslat egy rendkívüli választó küldöttgyűlés 
összehívása. 
 
A két határozatot az elnökség tagjai egyhangúan elfogadják. 

 
Kiss Gábor szerint a titkárság viszonyát is kell rendezni az alapszabályban foglaltak szerint.  
 

Barátné dr. Hajdu Ágnes javaslata szerint ezen kérdés tárgyalását a következő elnökségi 
ülésen tárgyalják. 

 

Barátné dr. Hajdu Ágnes egy harmadik határozatot javasol miszerint egy hónapos határidőt 
szabna az első két határozat elindítására. 

 

Az elnökség 5 igennel és 3 nemmel elfogadja a határozatot. 

 

Ezzel a napirend lezárásra került. 

 

5. Szervezeti ügyek  

 

Gerencsér Judit ismerteti a napirendi pontot, a tagkártyák korábban felmerült problémák 
rendezése megtörtént.  

 

Ezzel a napirend lezárásra került. 

 

6. Pénzügyek, változások 2020. július 1-től  

 

Gerencsér Judit ismerteti a napirendi pontot. A pénzügyi változásokról a szervezetek 
tájékoztatása megtörtént. Szikszai Tamara ismerteti az életbe lépő változtatásokat. 

 

Ezzel a napirend lezárásra került. 

 

7. Honlap, kommunikáció  

 

Gerencsér Judit megkapta a honlap használatához szükséges jogosultságokat, amelyeket a 
honlap bizottság tagjainak is továbbít, ugyanakkor az egyesület facebook oldalához is 
megkapták a hozzáférést.  

 

Ezzel a napirend lezárásra került. 

 

8. Nemzetközi ügyek  

 

Barátné dr. Hajdu Ágnes beszámol az IFLA közelgő választárásáról és ismerteti a következő 
jelölteket. 

 

Ezzel a napirend lezárásra került. 

 

 

9 Kitüntetések, díjak  

 

Az előző elnökségi ülésen történt megbeszélések alapján ma bejelentést tesz az egyesület a 
kitüntetésekről. Fehér Miklós ismerteti Az Év ifjú könyvtárosa díj nyertesét és különdíjasát, 
továbbá a többi beadatott pályázatot.  

 



Ezzel a napirend lezárásra került. 

 

10. Egyebek  

 
Barátné dr. Hajdu Ágnes ismerteti azon levelet, amelyet az elnök, továbbá Szóllás Péter is 
megkapott, amely a könyvtárak és a könyvtárosok bizonytalan helyzetét és közalkalmazotti 
jogviszony megszűnésének aggodalmait tárgyalja. 
 
Kiss Gábor tájékoztat, hogy 2020. július 1-től már nem lehetséges közalkalmazottként 
felvenni a könyvtárba új munkatársat, szerinte sürgetni kéne a jogszabály meghozatalát. 
 
Szikszai Tamara felveti, a szervezetben használt informatikai eszközöknek cseréjét, melyet 
az elnökség tagjai egyhangúan támogatnak, továbbá Hegyközi Ilona tájékoztat, miszerint 
pályázati keretből is megvalósítható a beruházás az új eszközökre. 

 
Ezzel a napirend lezárásra került. 

 
A következő ülés időpontja szeptember 9-e lesz. 
 
Budapest, 2020. július 8. 

 
 
 

 
Szikszai Tamara 

jegyzőkönyvvezető 
 
Hitelesítők: 
 
 

 
Gerencsér Judit     Kiss Gábor 


