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Jegyzőkönyv  
 

A Magyar Könyvtárosok Egyesülete elnöksége  
2020. december 16-án 07:30 órai kezdéssel tartott  

elnökségi üléséről.   
 

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

Eszenyiné 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. 
 
Az elnökségi ülésen egyéb teendői okán nem tud részt venni dr. Redl Károly és később tud csatlakozni 
Oros Sándor. 
 
Barátné dr. Hajdu Ágnes köszönti az ülés résztvevőit és ismerteti a napirendet. Az elnökség 
egyhangúan elfogadja a napirendet, amely napirend az alábbiak szerint alakul: 

 
1. Határozat hozatala új tagok tagfelvételéről  
2. MKE 52. Vándorgyűlés  
3. Küldöttgyűlés – 2020. ősz  
4. Őszi kompetencia konferencia  
5. Pályázatok  
6. Díjak, kitüntetések  
7. Egyebek 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:mke@oszk.hu


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

 

Ezzel a napirend lezárásra került. 

 
2. MKE 52. Vándorgyűlés  
 
Kiss Gábor tájékoztatja az elnökséget, miszerint kapott az egyesület egy árajánlatot a BME-től, 
amelyet ki kellene értékelni és felmérni a lehetőségeket. Röviden ismerteti az árajánlat tartalmát. 
Felmerült az elnökségben egy esetleges hibrid megoldás, részben online vándorgyűlés tartása, 
alkalmazkodva majd a jövő évi szabályokhoz. Várhatóan az időpontja július 14-15-16-17. lenne. 
 
3. Küldöttgyűlés – 2020. ősz 
 
Gerencsér Judit beszámol az elektronikus közgyűlés lebonyolításáráról, majd ismerteti a szavazás 
eredményeit. A mai napon pedig a bírósági bejegyzés is megtörténik, valamint a szavazás 
eredményéről 3 napon belül a tájékoztatás is. 
 
4. Őszi kompetencia konferencia  
 
Barátné dr. Hajdu Ágnes beszámol a konferencia lebonyolításáról és köszönetet nyilvánít a 
munkatársaknak. Jó visszajelzések érkeztek a kollégáktól. A kihívást leginkább a négy héten át tartó 
folyamatos figyelem fenntartás jelentette.  
 
Hegyközi Ilona röviden megosztja a tapasztalatait és észrevételeit a konferenciával kapcsolatosan.  
 
Haszonné Kiss Katalin külön kiemelte a Facebook oldalon tett posztok népszerűségét. Oros Sándor 
is röviden elmondja a tapasztalatait. Szikszai Tamara néhány statisztikai adatot is közöl a 
konferenciával és a YouTube csatornával kapcsolatosan. 
 
Kiss Gábor is röviden elmondja a konferenciával kapcsolatos véleményét és elismerését fejezi ki a 
lebonyolító kollégák és az előadók felé. Eszenyiné dr. Borbély Mária is gratulációját fejezi ki. A 
Könyvtári Figyelő néhány előadást szeretne megjelentetni. Az elnökség beszélgetést folytat, hogy a 
folyóiratban megjelenjen-e vagy pedig egy kötetben. Felmerül mindkettőnek a megvalósítása, valamint 
a szerzőkkel való egyeztetés a megjelenéssel kapcsolatosan.  
 
Ezzel a napirend lezárásra került. 
 
5. Pályázatok  
 
Hegyközi Ilona beszámol a pályázatok elszámolásáról, valamint a vándorgyűlés elnyert összegének a 
jövő évi átviteléről.  
 
6. Díjak, kitüntetések  
 
Barátné dr. Hajdu Ágnes ismerteti a napirendi pontot. Az MKE emlékérmesek bejelentése a 
küldöttgyűlési eredményekkel együtt kerül kiértesítésre. Kiss Gábor beszámol a Füzéki-díjról. A díj 
átadásának lehetőségeiről beszélgetés folyik az elnökség tagjai közt.  
 
Ezzel a napirend lezárásra került. 
 
7. Egyebek 

 
Barátné dr. Hajdu Ágnes tájékoztatja az elnökséget, hogy megjelent a kompetencia kötet. Immáron a 
MEK-be is felkerült és egy hivatkozásként kerülne fel a honlapra, amely a kötetre mutat. Továbbá 



tájékoztat a EMMI-től kapott újabb levélre. Barátné dr. Hajdu Ágnes javaslatot tesz a linkgyűjtemény 
megosztására a szervezetek és további könyvtári szervezetek számára, hogy véleményezhessék.  
 
Barátné dr. Hajdu Ágnes beszámol a tegnapi napon tartott IFLA konferencia megbeszélésről. 
 
A következő elnökségi ülés időpontja 2021. január 6. szerda 8:30. 
 
Budapest, 2020. december 16. 

 
 
 
 

Szikszai Tamara 
jegyzőkönyvvezető 

 
Hitelesítők: 
 
 

 
Gerencsér Judit      Kiss Gábor 

 


