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Jegyzőkönyv  
 

A Magyar Könyvtárosok Egyesülete elnöksége  
2020. október 7-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  

dr. Redl Károly 
Eszenyiné dr. Borbély Mária 
Gerencsér Judit 
Kiss Gábor 
Oros Sándor 

      Szóllás Péter 
Haszonné Kiss Katalin 

      Venyigéné Makrányi Margit 
 
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.  
 
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. Munkabizottságok 

3. Küldöttgyűlés – 2020. ősz   

4. MKE 52. Vándorgyűlés  

5. Őszi rendezvények  

6. Pályázatok  

7. Szervezeti ügyek  

8. Pénzügyek  

9. Honlap, kommunikáció  

10. Nemzetközi ügyek  

11. Kitüntetések, díjak  

12. Egyebek  
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1. Határozat hozatala új tagok tagfelvételéről  

 

¶Szikszai Tamara ismerteti az előterjesztést. 2020 októberében két egyéni tagjelölt kérte a felvételét 
az egyesületbe.  

 

Műszaki Könyvtáros Szekció 1 fő 

Jogi Szekció 1 fő 

 

Határozat: 
 

Az elnökség a fenti 2 fő tagfelvételi kérelmét ellenszavazat nélkül jóváhagyja. 

 

 

¶Ezzel a napirend lezárásra került. 

 

2. Munkabizottságok ¶ 

 

A munkabizottságok beszámolója: 

 

¶Oktatási bizottság: 
 
Eszenyiné dr. Borbély Mária szerint a könyvtáros szakma hosszú távú promotálására lenne szükség. 

 

Gerencsér Judit felveti a „Tanítsunk Magyarország” kormányzati programot – amely a könyvtáros 
szakmát is magában foglalja, és amelyen lehetőség nyílna a szakma ismertetésére. 

 

Venyigéné Makrányi Margit szerint a középiskolásokat is meg kell szólítani lokálisan.  

 

Barátné dr. Hajdu Ágnes megemlíti a Könyvtár Intézet programját – viszont kérdéses, hogy a jelenlegi 
helyzetre való tekintettel indul-e.  

 

¶Oros Sándor szerint össze kéne gyűjteni a nagykönyvtárakat, amelyek foglalkoznak 
közszolgálatosokkal és őket is bevonni az ötletelésbe. Az elnökség támogatja a javaslatot, Oros Sándor 
vállalja, hogy felveszi a kapcsolatot ezen könyvtárakkal.¶ 

 

¶Eszenyiné dr. Borbély Mária felveti, hogy pályaválasztási napot is lehetne tartani, egyetemi nyílt 
napokon is jelen kellene lenni. 

 

Szóllás Péter megemlíti a - Szakmák napja a középiskolákban - rendezvényt, ahol jó lenne a 
könyvtáros szakmát is bemutatni. Ez a rendezvény minden évben megrendezésre kerül, ezen keresztül 
könnyen lehetne elérni a diákokat. 

 

Haszonné Kiss Katalin beszámol a honlap bizottság munkájáról. Több menüpontot is sikerült 
frissíteni, továbbá több adatot is sikerült javítani a megkeresések alapján. Új honlap terv készítése 
céljából szeretné összehívni a bizottságot és javaslatokat kérni a korszerűsítéséről. 

 

¶Venyigéné Makrányi Margit tájékoztatja az elnökséget, hogy Dr. Hangodi Ágnes lemondott az Etikai 
Bizottsági tagságáról, helyére Villám Juditot javasolta az elnökség, aki elfogadta a felkérést.  

Dr. Hangodi Ágnes pótlásával kapcsolatosan felmerült probléma, miszerint az IKSZ-nek és Könyvtári 
Intézetnek is kell javasolni tagot, de összeférhetetlenség állna fent, tekintettel arra, hogy Dr. Hangodi 
Ágnes a KI osztályvezetője. Az ügyrendben tisztázni kell az archiválás megoldásának kérdését. Az Etikai 
Kódex bekerült a MEK-be, melyről hír is jelent meg a Könyvtárvilágban. 

 

Kiss Gábor beszámol a Füzéki-díj munkabizottság munkájáról. Az emlékérem elbírálása a 
kurtatóriummal együttesen történik. Fehér Miklós átadta ezzel kapcsolatos összes dokumentációját. Kiss 



Gábor felvette a kapcsolatot Füzéki Bálinttal, a Füzéki érem javaslattételével kapcsolatos tájékoztató 
kiment az illetékesek felé. Jelölésre október 15-ig lesz lehetőség. A Füzéki István emléktábla 
megkoszorúzásáról kapcsolatosan Kiss Gábor egyeztet Gerencsér Judittal. A Füzéki István díjra az 
elnökség is tehet javaslatot, Barátné dr. Hajdu Ágnes Mándli Gyulát javasolja. 

Az elnökség egyhangúan támogatja Mándli Gyula jelölését.  

 

Gerencsér Judit vállalja a laudációk elkészítését.  

 

¶Ezzel a napirend lezárásra került. 

 

3. MKE 52. Vándorgyűlés ¶ 

 

¶Kiss Gábor tájékoztatja az elnökséget, hogy a BME OMIKK könyvtár igazgatója vállalná az esemény 
megtartását. Az első megbeszélés október 13-án egy videokonferencia keretében zajlana. A következő 
lépés az MKE Pest Megyei Szervezet ismételt bevonása lesz, de előbb kérdés, hogy az egyetem 
ténylegesen vállalja-e a vándorgyűlés megtartását.¶ 

 

¶Horváth Tamás beszámol a tanácsülésen tartott szavazásról, miszerint a szlogen változatlanul a 
„Nemzedékek szolgálatában”. 

 

4. Küldöttgyűlés – 2020. ősz¶ 

 

Gerencsér Judit tájékoztatja az elnökséget a küldöttgyűlésről, miszerint az online megtartásra van 
lehetőség egy jogszabály alapján. Dr. Redl Károly javaslata, hogy a májusban használt rendszert 
alkalmazzuk. Törvényi előírás szerint a szavazatok megküldésére 8 nap áll a rendelkezésre. A 
napirendi pontok így alakulnának: EB elnök és tag javaslata, továbbá az alapszabály módosítása, hogy 
online formában is lehessen rendezni küldöttgyűlést, és Barátné dr. Hajdu Ágnes a 3. napirendi 
pontként felveti az INKA tagság kivonását az alapszabályból. 

 

Horváth Tamás a jelölési határidőt meghosszabbítaná október 12.-ről 22-re, amelyet az elnökség 
egyhangúan elfogad.  

 

Ezzel a napirend lezárásra került. 

 

5. Őszi rendezvények¶¶ 

 

Barátné dr. Hajdu Ágnes tájékoztatja az elnökséget, hogy online formában kerülne megrendezésre a 
Kihívások és kompetenciák konferencia, amely november 18. és december 9. között zajlana, és 
amelyre az előadók felkérése már megtörtént. Ellen R. Tise visszamondta a felkérést, de javaslatot tett 
egy másik előadóra.  

 

Az előadókról és előadásaikról beszélgetés folyik az elnökségi tagok közt.¶ 

 

Szikszai Tamara tájékoztatja az elnökséget, hogy létrehozta az egyesület YouTube csatornáját. 

 

¶Az elnökség a konferencia elkezdésére a 10 órát javasolja. Felmerült egy rövid bevezető videó 
feltöltése a konferencia előadások megnyitása előtt, ennek az elkészítése függ az elkészült anyagoktól. 
¶ 

Ezzel a napirend lezárásra került. 

 

6. Pályázatok ¶ 

 

¶Hegyközi Ilona beszámol arról, miszerint egy korábbi pályázattal kapcsolatosan hiánypótlást kellett 
benyújtani, továbbá egy új pályázat beadása megtörtént.¶ 

 

¶Ezzel a napirend lezárásra került.¶ 



7. Szervezeti ügyek ¶ 

 

Gerencsér Judit beszámol az első online tanácsülés lebonyolításáról, továbbá tájékoztat, hogy az  

MKE Jogi Szekció online konferenciát tartott, amely sikeresen zárult.¶ 

 

Ezzel a napirend lezárásra került. 

 

8. Pénzügyek ¶ 

 

¶Gerencsér Judit beszámol a gazdasági levelezőlista elindulásáról és a listatagok értesítéséről az új 
levelezőfelületről. ¶ 

 

Ezzel a napirend lezárásra került. 

 

9. Honlap, kommunikáció ¶ 

 

¶Haszonné Kiss Katalin beszámol a honlappal kapcsolatos munkálatokról. 

 

Ezzel a napirend lezárásra került. 

 

10. Nemzetközi ügyek ¶ 

 

¶Az IFLA online tartott konferenciáján elhangzottak szerint a világjárvány helyzet 2021 végéig 
elhúzódhat, ennek megfelelően terveznek a jövőre nézve. 

 
11. Kitüntetések, díjak 

 
A küldöttgyűléssel egyidejűleg kerülne kihirdetésre az MKE emlékérmesek, valamint a Fitz díjazottak 
értesítése. 

 
12. Egyebek 
 
Barátné dr. Hajdu Ágnes beszámol a Hungarnet online konferenciájáról, melyen részt vett.  
 
Az IKSZ alapításának a 30. évfordulója volt hétfőn, amelyen beszédet mondott Elnök Asszony. 
 
Az elnökség tagjai között beszélgetés folyik a közalkalmazotti munkaviszony átalakulásáról. 
 
¶A következő elnökségi ülés időpontja november 11-e. 
 
 
Budapest, 2020. október 7. 

 
 

Szikszai Tamara 
jegyzőkönyvvezető 

 
Hitelesítők: 
 
 

 
Gerencsér Judit      Kiss Gábor 


