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Jegyzőkönyv  
 

A Magyar Könyvtárosok Egyesülete elnöksége  
2021. február 3-án 08:30 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. 

 
Az elnökségi ülésen egyéb teendői okán kezdettől nem tud részt venni 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. Könyvtári jogszabályok felülvizsgálata 
4. 2021. évi rendezvények 
5. Munkaterv 2021  
6. Költségvetés 2021 
7. Pályázatok 
8. Szervezeti ügyek 
9. Kommunikáció, honlap 
10. Egyebek 

 
 
 

mailto:mke@oszk.hu


 
1. Határozat hozatala új tagok tagfelvételéről  
 
Szikszai Tamara ismerteti az előterjesztést. 2021 februárjában egy új tagjelölt sem kérte a felvételét az 
egyesületbe.  

 

Ezzel a napirend lezárásra került. 

 
2. MKE 52. Vándorgyűlés  
 
Kiss Gábor jelzi, hogy tévesen szerepelt korábban az 53. vándorgyűlés megnevezés, mivel a pandémia 
miatt elmaradt az 52., így az idei is 52. vándorgyűlés lesz. 
 
Véglegesítették az időpontot, amely július 8-9. lesz és az OSZK-val közösen fog megvalósulni. 
Amennyiben van rá lehetőség, 10-én még lehetnek fakultatív programok a Pest Megyei Szervezet 
szervezésében. A cím és téma nem változik marad a „Nemzedékék szolgálatában”. Készül egy felhívás, 
a szervezetek tájékoztatva lettek, hogy kezdjék el a programokat összeállítani. Február 1 volt a határidő, 
de kevés program érkezett. Folyamatban van a szekciók jelentkezése, melynek határideje február 9-e.  
 
Az OSZK-val továbbra is folynak a tárgyalások. Az OSZK főigazgatójával egyeztetve inkább egy online 
forma megvalósítására van lehetőség, illetve a kisplenáris egy maximum 40 létszámmal való 
megrendezésére, amelyen a kitüntetések átadása zajlana. Mind az online, mind a személyes formában 
megtartandó gyűlésre a könyvtár tudja a technikai hátteret biztosítani.  
 
Gerencsér Judit tájékoztatja az elnökséget, hogy felvette a kapcsolatot Kogler Ágnessel, aki több 
javaslattal is él a vándorgyűléssel kapcsolatban, így tanácsosnak tartja, hogy a következő elnökségi ülés 
alkalmával meghívásra kerüljön.   
 
A honlap elkészítésével kapcsolatosan folyik megbeszélés. A webhosting és domain név szolgáltatásra 
új szerződéskötés szükséges. Gerencsér Judit egyeztet azzal a céggel, amely vállalja az új honlap 
elkészítését, mely körülbelül 3 héten belül elkészülne.  
 
Kiss Gábor tájékoztatja az elnökséget, hogy már a jövő évi vándorgyűléssel is kell foglalkozni, hiszen a 
következő évi helyszínt már az idei vándorgyűlésen be kell jelenteni. Beszélgetés folyik az idei 
vándorgyűlés megvalósulásáról, programokról, előadásokról, témákról. 
 
3. Könyvtári jogszabályok felülvizsgálata 
 
Barátné dr. Hajdu Ágnes tájékoztatja az elnökséget, arról a levélről, melyben több jogszabály 
felülvizsgálatát kérték a szakmai szervezetektől, és amely továbbításra került az elnökségnek.  
 
4. 2021. évi rendezvények 
 
Két rendezvény van folyamatban, az MKE Akadémia, illetve a kommunikációs tréning. 
Az akadémia előadásai szerdánként kerülnének feltöltésre. A KTE is élt javaslattal előadásra. Az 
akadémia kifejezetten a szervezeteknek adna lehetőséget előadás megtartására.  
 
Ezzel a napirend lezárásra került. 
 
5. Munkaterv 2021 
 
Gerencsér Judit elkészítette az idei évi munkatervet. Annyi változás történt a tervben, hogy a 
könyvfesztivál április helyett őszre került át. Kiss Gábor néhány javaslattal él a módosítással 
kapcsolatosan, javasolta a vándorgyűlési hallgatói pályázat kivételét - mivel online fog megvalósulni, így 
nem lesz rá szükség, valamint a vándorgyűlés 53. megnevezését 52.-re módosítani.  
 
 
 



6. Költségvetés 2021 
 
Venyigéné Makrányi Margit egyeztetett Horváth Tamással és Gerencsér Judittal, mely szerint a 
költségvetési beszámolók beküldését módosították március 15-ére. A tájékoztatás megtörtént, eddig nem 
érkezett válasz. 
 
Ezzel a napirend lezárásra került. 
 
7. Pályázatok 

 
Hegyközi Ilona tájékoztatja az elnökséget, hogy új pályázat nem került kiírásra. Jelenleg folyik a három 
pályázat elszámolása. 
 
8. Szervezeti ügyek 
 
 a) szakmai beszámoló 
 
Gerencsér Judit tájékoztatja az elnökséget, hogy a felhívás megtörtént. A beszámolókat pdf és word 
formátumban is kérik. A munkabizottsági beszámolók határideje március 5.-e.  
 
 b) költségvetés 
 
Venyigéné Makrányi Margit elkészítette a költségvetési tervet, a szervezetek beszámolójának a 
bekérése megtörtént. 
 
 c) évfordulós szervezetek 
 
Az idei évi első tanácsülésnek a szervezése folyamatban van. Döntéshozás szükséges az évfordulós 
szervezetek köszöntéséről, átadás lehetőségéről. A szervezetek taggyűlése: az MKE alapszabályának 
mintájára tarthatnak elektronikus taggyűlést. Dr. Aczél-Partos Adrienn tájékoztatja az elnökséget, hogy 
ennek a lehetőségét bele kell venni az egyesület alapszabályába. Beszélgetés folyik egy titkos szavazás 
lehetőségének bevezetéséről. A szervezeteknek javasolni fogja Gerencsér Judit, hogy módosítsák az 
SZMSZ-üket annak fényében, hogy az online taggyűlés megtartható legyen, illetve kérdés esetén Oros 
Sándor elnökségi tag segítségét kérjék az online titkos szavazórendszerrel kapcsolatosan. 
 
 d) könyvelés számlázás 
 
Szikszai Tamara tájékoztatja az elnökséget a könyvelés állásáról. Több szervezet még nem küldte meg 
a testületi tagdíj számlázási adatait, ezeket a héten még bekéri a szervezetektől. Továbbá Molnár 
Jánosné és Szikszai Tamara korábban jelezte az egyesületi laptopok cseréjének szükségességét. 
Barátné dr. Hajdu Ágnes javasolja a korábban megvásárolt laptopokat az egyesület központjának 
rendelkezésére bocsájtani. 
 
A határozatot az elnökség tagjai egyhangúan elfogadják. 
 
9. Kommunikáció, honlap 
 
A honlappal kapcsolatos kérdések már korábbi napirendi pontban megbeszélésre kerültek. 
Haszonné Kiss Katalin javaslattal él az MKE Akadémiának egy logó készítésére. 
 
Barátné dr. Hajdu Ágnes kéri a honlap bizottság ülésének megtartását, valamint az új elnök 
választását a honlap bizottságba. 
 
 
10. Egyebek 
 
Eszenyiné dr. Borbély Mária javaslattal él, hogy az MKE Akadémia keretében az évfordulós 
szervezetek, a szervezet munkásságát bemutatva tarthatnának előadást. A javaslatot az elnökség 



támogatja. Horváth Tamás felveszi a kapcsolatot az évfordulós szervezetekkel. 
 
Beszélgetés folyik az MKE Akadémia lehetséges előadásairól. 
 
Barátné dr. Hajdu Ágnes tájékoztatja az elnökséget a KAPOCS-tól kapott levélről, melyet az 
elnökségnek is továbbított. 
 
A következő elnökségi ülés időpontja 2021. március 10. szerda 8:30. 
 
Budapest, 2021. február 3. 

 
 
 
 

Szikszai Tamara 
jegyzőkönyvvezető 

 
Hitelesítők: 
 
 

 
Gerencsér Judit      Kiss Gábor 

  


