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Jegyzőkönyv  
 

A Magyar Könyvtárosok Egyesülete elnöksége  
2020. szeptember 9-én 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  

Gerencsér Judit 
Kiss Gábor 

      Szóllás Péter 
                                                                      dr. Redl Károly  
                                                                      Haszonné Kiss Katalin 

Eszenyiné Borbély Mária,  
Oros Sándor 

 
       
Tanácselnök:     Horváth Tamás  
   
  
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 később tud részt venni Dr. Redl Károly, Haszonné Kiss Katalin 
és Hegyközi Ilona; Eszenyiné Borbély Mária, Oros Sándor nem vesz részt. 
 
Barátné dr. Hajdu Ágnes köszönti az ülés résztvevőit és ismerteti a napirendet 
1. Határozat hozatala új tagok tagfelvételéről  

2. Küldöttgyűlés – 2020. ősz 

3. Munkabizottságok  

4. MKE 53. Vándorgyűlés  

5. Őszi rendezvények  

6. Pályázatok  

7. Szervezeti ügyek  

8. Pénzügyek  

9. Honlap, kommunikáció  

10. Nemzetközi ügyek  

11. Kitüntetések, díjak  

12. Egyebek  

 
1. Határozat hozatala új tagok tagfelvételéről  
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Szikszai Tamara ismerteti az előterjesztést. 2020 szeptemberében egy új tagjelölt sem kérte a 
felvételét az egyesületbe.  

 

Ezzel a napirend lezárásra került. 

 

2. Küldöttgyűlés – 2020. ősz  
 

Barátné dr. Hajdu Ágnes ismerteti a napirendi pontot. Szeptember 6 és 7-ei dátummal 2 elnökségi tag 
Fehér Miklós és Rózsa Dávid lemondott, továbbá az ellenőrző bizottság elnöke Dr. Amberg Eszter, 
és az ellenőrző bizottság egyik tagja Dr. Hangodi Ágnes is. Így a két elnökségi tag póttagja veszi át a 
helyüket. Ugyanakkor ezáltal szükségessé válik új ellenőrző bizottsági tagok választása.  

 

Horváth Tamás tájékoztatja az elnökséget, hogy Tóth Judit és Murányi Lajos lemondott választási 
bizottsági tagságáról. Az elnökségtől javaslatok érkeztek a tagokra, köztük felmerült Molnárné Varga 
Katalin, mint választási bizottság tag.  

 

Horváth Tamás javaslata, hogy 1 hónapig gyűjtsünk ajánlásokat új tagokra, így egy közgyűlés november 
körül lenne aktuális. 

 

Az elnökség Bazsóné Megyes Klárát megszavazza a választási bizottság tagjának. 

 
Barátné dr. Hajdu Ágnes egy online szavazó rendszer beszerzésére tesz javaslatot, amelyet az 
elnökség egyhangúan megszavaz. A szavazásra két napot jelölnek ki, amely november 9. és 10-e lesz. 

 

Ezzel a napirend lezárásra került. 

 

3. Munkabizottságok  
 
Fehér Miklós és Rózsa Dávid elnökségi tagságáról, továbbá Dr. Hangodi Ágnes ellenőrző bizottsági 
tagságáról való lemondásával a munkabizottságok összetétele is megváltozott.  

 

Barátné dr. Hajdu Ágnes felkéri Eszenyiné Borbély Máriát mint az Év ifjú könyvtárosa díj munka 
bizottságának vezetésére, amelyet az elnökség egyhangúan megszavaz. 
 
A Füzéki-díj kuratóriumba az elnökségi poszt betöltésére Barátné dr. Hajdu Ágnes felkéri Kiss Gábort, 
aki Gerencsér Judit támogatásával vállalja a feladatot. Az elnökség egyhangúan megszavazza Kiss 
Gábor jelölését. 
 
Dr. Hangodi Ágnes lemondásával az Etikai Bizottsági elnöki pozíció betöltésére az elnökség javaslatot 
tesz Villám Judit felvételére. Az elnökség egyhangúan megszavazza Villám Judit felvételét. 
 
A Képzési Bizottság felvételébe az elnökség egyhangúan megszavazza Németh Szilviát. 
 
A KKK Bizottság elnöki posztját Barátné dr. Hajdu Ágnes vállalja, amelyet az elnökség egyhangúan 
támogat. 

 
A Hungarikum Bizottság elnöki posztjára az elnökség Oros Sándort egyhangúan megszavazza. 

 

Gerencsér Judit javaslatot tesz egy jogi munkabizottság létrehozására. Az elnökség egy koncepció 
létrehozására/kidolgozására felkéri Gerencsér Juditot. 
 
Ezzel a napirend lezárásra került. 

 

4. MKE 53. Vándorgyűlés  
 
Kiss Gábor tájékoztatja az elnökséget, hogy a BME OMIKK-al felvette a kapcsolatot, a tárgyalások 



elindultak. Várhatóan a következő évi vándorgyűlésnek Budapest lesz a helyszíne. Tájékoztatása 
szerint a vidéki helyszínen lévő egyetemek, könyvtárak bizonytalanok a működésükkel kapcsolatban, 
ezért nem vállalnának egy ilyen jellegű rendezvényt. 

 

5. Őszi rendezvények  
 
A kompetencia konferencia november 18-án való megtartása jelen állás szerint nem valósítható meg. 
Az online konferencia megtartása előadássorozatokon keresztül történő megvalósulására keresnek 
lehetőséget.  

 

Hegyközi Ilona vállalja, hogy utána néz a pályázati anyagokban, miként működne ennek az 
elszámolása.  

 

Az elnökség inkább egy előadássorozat elkészítését javasolja, amely előadások felvételeit a YouTube 
videómegosztón tenné közzé. 
 

Dr. Redl Károly az ülés ezen pontján csatlakozik. 

 

Ezzel a napirend lezárásra került. 

 

6. Pályázatok  
 
Hegyközi Ilona tájékoztatja az elnökséget, hogy a pályázatok elszámolási dátumát december 15-re 
hosszabbították meg, amely érinti a kompetencia konferenciát, a vándorgyűlést, a bibliográfiai szekció 
kiadványát és a kompetencia kötetet. Hegyközi Ilona utánanéz, hogy NEA pályázat tételeit át lehet-e 
csoportosítani, továbbá megvalósítható-e a kompetencia konferencia online formában. 
 

7. Szervezeti ügyek  
 
Barátné dr. Hajdu Ágnes tájékoztatja az elnökséget, hogy az OTP kártyaigénylés megtörtént, továbbá 
a közjegyzőnél az aláírási címpéldány elkészítése.  
 
Gerencsér Judit ismerteti, hogy a tanácsülés online formában fog megrendezésre kerülni szeptember 
24-én. 
 
Ezzel a napirend lezárásra került. 
 

8. Pénzügyek  
 
Gerencsér Judit tájékoztatja az elnökséget, hogy a nyáron elkészült a gazdasági levelező lista. 
Továbbá tájékoztat, hogy a Borsod Megyei Szervezet gazdasági felelőse lemondott, továbbá a Pest 
Megyei Szervezet gazdasági felelőse és titkára is lemondott. 
 

Ezzel a napirend lezárásra került. 

 

9. Honlap, kommunikáció  
 
Barátné dr. Hajdu Ágnes felkéri Haszonné Kiss Katalint a honlap elkészítésével járó feladatának 
elvállalására. 
 

Ezzel a napirend lezárásra került. 

 

10. Nemzetközi ügyek  
 
Barátné dr. Hajdu Ágnes beszámol az IFLA tevékenységéről, miszerint létrehoznának régiós 
szervezeteket, a következő közgyűlésüknek ez lesz a témája. Dr. Redl Károly tájékoztat, hogy a 



horvátországi konferencia melyre hivatalos volt előadóként, szintén elmarad. 
 

Ezzel a napirend lezárásra került. 

 

11. Kitüntetések, díjak  
 
Barátné dr. Hajdu Ágnes tájékoztat, hogy az egyesület elnökségét továbbá az IKSZ képviselőit 
nem hívták meg a Szinnyei Díj átadására. 

 

Az egyesületi díjak átadásáról a tájékoztató a küldöttgyűléssel egyidőben kerülne értesítésére. 
 

12. Egyebek  

 
Barátné dr. Hajdu Ágnes tájékoztat arról, hogy az egyesület az IFLA Zöld Könyvtár szekciójában is 
szeretnének működni, mely bizottsági tagsághoz való belépésre 26 euró díjbefizetésre van szükség. Az 
elnökség egyhangúan megszavazza a belépést. 
 
Hegyközi Ilona tájékoztat, miszerint a kompetencia kötet most került nyomdába, várhatóan 2-3 héten 
belül kész lesz. 
 
Az elnökség felveti az MKE emlékérmek átadásának időpontját, amely a következő Vándorgyűlésén 
történne, a laudácíókat pedig a közgyűlés időpontja előtt közzéteszi. 
 
A következő elnökségi ülés időpontja október 7-e. 
 
Budapest, 2020. szeptember 9. 

 
 
 
 

Szikszai Tamara 
jegyzőkönyvvezető 

 
Hitelesítők: 
 
 

 
Gerencsér Judit      Kiss Gábor 

 


