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Jegyzőkönyv  
 

A Magyar Könyvtárosok Egyesülete elnöksége  
2021. március 10-én 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 Borbély Mária 
Gerencsér Judit 
Kiss Gábor 
Oros Sándor 

      Szóllás Péter  
                                                                     Venyigéné Makrányi Margit 
 
       
Tanácselnök:     Horváth Tamás  

         
  
Meghívottak:      Szikszai Tamara titkárság 
      Molnár Jánosné titkárság 

Hegyközi Ilona 
Koglerné Hernádi Ágnes a Pest Megyei Szervezet Elnöke 
       

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. Aczél-Partos Adrienn és Haszonné 
Kiss Katalin. 
 
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. MKE jogi és bírósági kérdések  
5. MKE küldöttgyűlés – 2021  
6. 2021. évi rendezvények, MKE Akadémia 
7. Munkaterv 2021 
8. Költségvetés 2021  
9. Pályázatok 
10. Honlap, kommunikáció, oltási kampány  
11. Szervezeti ügyek 
a. szakmai beszámoló 
b. költségvetés  
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c. évfordulós szervezetek  
d. könyvelés, számlázás  
12. Nemzetközi ügyek  
13. Egyebek 
 
1. Határozat hozatala új tagok tagfelvételéről 
 
Szikszai Tamara ismerteti az előterjesztést. 2021 márciusában 29 új tagjelölt kérte a felvételét az 
egyesületbe.  

 

Bács-Kiskun Megyei Szervezet 1 fő 

Heves Megyei Szervezet 12 fő 

Pest Megyei Szervezet 6 fő 

Veszprém Megyei Szervezet 4 fő 

Zala Megyei Szervezet 3 fő 
Kisalföldi Könyvtárosok 

Egyesülete 
3 fő 

 
Határozat: 
 

Az elnökség a fenti 29 fő tagfelvételi kérelmét ellenszavazat nélkül jóváhagyja. 

 

Ezzel a napirend lezárásra került. 

 
2. MKE 52. Vándorgyűlés  
 
Kiss Gábor ismerteti, hogy megjelent a vándorgyűlési felhívás a szervezeti listán, egyeztetés folyik az 
OSZK-val a szervezésről. A szakmai nappal kapcsolatosan vannak új információk. Összesen 9 
jelentkezés van, Bibliográfiai Szekció, Helyismereti Szekció, Könyvtáros Tanárok Egyesülete együtt, Pest 
Megyei Szervezet, Gyermekkönyvtáros Szekció, Közkönyvtári Egylet együtt, Jász-Nagykun-Szolnok 
Megyei Szervezet és a Heves Megyei Szervezet is jelentkezett programmal, valamint a Zenei 
Könyvtárosok Szekciója is jelezte a részvételi szándékát, konkrét programot még nem adtak le. 
 
Gerencsér Judit tájékoztat az új honlappal és a vándorgyűlési honlappal kapcsolatosan. Összeállt az 
OSZK stábja, a szervezés elindult.  
 
Horváth Tamás felhívja a tanácsülésen a résztvevők figyelmét, hogy a programokat és a jelentkezést, 
legkésőbb március végéig adják le. 
 
Barátné dr. Hajdu Ágnes felveti, hogy milyen kondíciókkal lehetne megvalósítani, a kiállítók, támogatók 
reklámfelületeit/promócióit virtuálisan. 
 
A reklámfelületek lehetőségeiről és az ár besorolásáról folyik egyeztetés. 
 
Oros Sándor készít egy csomagajánlatot, amely bizonyos reklám opciókból állna és az árakat is 
tartalmazza. 
 
Barátné dr. Hajdu Ágnes az IFLA konferencia mintájára javasolja a díjak átadását – amely részben 
élőben, részben előre felvett videók formájában valósul meg. 
 
Az elnökség közt beszélgetés folyik a díjátadás lehetőségeiről.  
 
Koglerné Hernádi Ágnes javasolja a kis televíziók, vagy kisfilmesek megbízását a feladatra. 
 
Az elnökség elfogadja a javaslatot, és felkéri Koglerné Hernádi Ágnest árajánlat bekérésére. 
 
Koglerné Hernádi Ágnes ismerteti a kulturális programok ötleteit.  



Beszélgetés, ötletelés folyik az elnökség tagjai közt a programokról. 
 
Részvételi díj fizetése elmarad, ellenben regisztrációhoz kötött a részvétel. 
 
Határozat: 
 

Az elnökség a határozatot ellenszavazat nélkül jóváhagyja. 

 
Ezzel a napirend lezárásra került. 

 

3. Könyvtári jogszabályok felülvizsgálata  
 
Gerencsér Judit tájékoztat az EMMI Könyvtári és Levéltári Főosztálytól kapott levélről, amely 
értelmében javaslatokat tehet az egyesület, mely jogszabályok módosítására van szükség. Kevés 
visszajelzés érkezett a szervezetektől.  
 
Barátné dr. Hajdu Ágnes tájékoztat a szerzői jog és európai jog összehangolásáról szóló tervezetről. 
 
4. MKE jogi és bírósági kérdések  
 
Gerencsér Judit tájékoztat, miszerint a küldöttgyűlés anyagai beadásra kerültek, valamint a benyújtást 
követően az egyesület kapott egy bírósági végzést, mely szerint kifogásolták a kérelmet. 
 
Továbbá javasolja egy jogi bizottság létrehozását, valamint szakértő segítségének bevonását a jövőbeli 
problémák elkerülése érdekében.  
 
Határozat: 
 

Az elnökség a határozatot ellenszavazat nélkül jóváhagyja. 

 
Ezzel a napirend lezárásra került. 

 
5. MKE küldöttgyűlés – 2021 
 
Gerencsér Judit javasolja egy májusi dátum kitűzését. Továbbra is elektronikus formában, online 
valósulna meg. Május 5-e a kezdés dátuma. 
 
6. 2021. évi rendezvények, MKE Akadémia 
 
Oros Sándor röviden beszámol az Akadémiáról, valamint a következő előadásokat is ismerteti. 
 
Horváth Tamás felhívja a figyelmet előadások ajánlására a Tanácsülésen. 
 
Ezzel a napirend lezárásra került. 

 
7. Munkaterv 2021 
 
Gerencsér Judit tegnap este megküldte az elnökség tagjainak a módosított munkatervet. Változás a 
vándorgyűlés számában, valamint a könyvfesztivál dátumában van. 
 
Az elnökség szavaz az elfogadásról. 
 
Határozat: 
 

Az elnökség a határozatot ellenszavazat nélkül jóváhagyja. 

 
Ezzel a napirend lezárásra került. 

 



8. Költségvetés 2021  
 
Venyigéné Makrányi Margit tájékoztatja az elnökséget, hogy a szervezetek többsége határidőre 
megküldte a költségvetési terveket. Azon szervezetek tájékoztatása megtörtént, akik még nem küldték 
meg határidőre. 
 
Gerencsér Judit felveti, hogy a szervezetek érdeklődtek, miért nem csökkent a tagdíj. A felelősség és a 
feladat a szervezeteké is, mert olyan programokat kell nyújtani és szervezni, amiért a tagok úgy érzik, 
megéri a tagdíj befizetés és a tagság.  
 
9. Pályázatok 
 
Hegyközi Ilona tájékoztat, miszerint 3 pályázatot adott be. Jelenlegi új kiírás nincs. 
 
Barátné dr. Hajdu Ágnes tájékoztat, hogy az Államtitkár Úr a járvány idejére, különböző szervezetek 
részére támogatást nyújtana. A kérvény elfogadásával hétmillió forint összegű támogatást lehet elnyerni. 
 
Szóllás Péter tájékoztat, hogy továbbította az Államtitkár Úr felé a kérvényt, valamint bármi új információ 
esetén tájékoztatja az elnökséget. 
 
10. Honlap, kommunikáció, oltási kampány  
 
Barátné dr. Hajdu Ágnes tájékoztat a honlap bizottsági ülésről. 
 
Szóllás Péter hivatalosan is lemond a honlap bizottsági elnök feladatköréről, de bizottságban továbbra 
is közreműködik. Helyét Haszonné Kiss Katalin vette át. 
 
Az Országos Széchényi Könyvtár által készített oltási kampány akciójáról folyik beszélgetés. 
 
Szóllás Péter köszönetét fejezi ki, hogy az egyesület ilyen gyorsan reagált a kezdeményezésre. 
 
Gerencsér Judit is köszönetét nyilvánítja a minisztériumnak, az elnökségnek és mindenkinek a 
támogatásért. 
 
Gerencsér Judit tájékoztat az online konzultációról, melyen több mint 40 fő vett részt; a kezdeményezést 
a jövőben is folytatni kívánjuk. 
 
A honlap bizottság elnökének Haszonné Kiss Katalint javasolja az egyesület. 
 
Határozat:  
 

Az elnökség a határozatot ellenszavazat nélkül jóváhagyja. 

 
A jogi bizottság elnökének Gerencsér Juditot javasolja az egyesület. 
 
Határozat:  
 

Az elnökség a határozatot ellenszavazat nélkül jóváhagyja. 

 
Ezzel a napirend lezárásra került. 

 
11. Szervezeti ügyek 
 

a. szakmai beszámoló 
  

Gerencsér Judit tájékoztat, hogy a beszámolók leadásának határideje március 5. Az online 
konzultáció sikeresen zajlott, a jövőre nézve, ezt folytatni fogjuk. 
 



A taggyűlésekkel kapcsolatosan minden segítséget megküldtek. Felmerült probléma a szavazás 
nehézsége, azon embereknél, akik sem elektronikus úton, sem postai úton nem tud szavazni. 
Továbbá kéri a munkabizottság beszámolók megküldését a részére. 

 
b. költségvetés  

  
 Venyigéné Makrányi Margit tájékoztat a költségvetési beszámolókról. 
 

c. évfordulós szervezetek  
  
 Következő tanácsülésen kerülnek köszöntésre. 
 
 Horváth Tamás a tanácsülésre meghívja az évfordulós szervezetek elnökeit is. 
 

d. könyvelés, számlázás  
  

Az új bélyegzők elkészítése és matricák legyártása megtörtént, a bélyegzők és matricák 
megküldése folyamatos. 
 
Szikszai Tamara tájékoztat, hogy néhány szervezetnek van hiányossága, az értesítésük és a 
pótlás bekérése megtörtént. 

 
12. Nemzetközi ügyek  
 
Ezen napirendi pont nem került tárgyalásra. 
 
13. Egyebek 
 
Barátné dr. Hajdu Ágnes tájékoztat egyéb nemzetközi ügyekkel kapcsolatosan. 
 
Eszenyiné Borbély Mária az Év fiatal könyvtárosa díj alapító okirattal kapcsolatosan egyeztet az 
elnökséggel. 
 
Az idei vándorgyűlésen nem lesz hallgatói pályázatra lehetőség, az elnökség javasolja, hogy helyette 
felajánlják a részvételt. 
 
Szóllás Péter Kiss Gábor kérdésére válaszolva, tájékoztat a segéd könyvtáros képzésről. Az anyagot a 
Könyvtári Intézet elkészítette, jelenleg felülvizsgálaton van a minisztériumban. 
 
A következő elnökségi ülés időpontja 2021. április 7. szerda 8:30. 
 
Budapest, 2021. március 10. 

 
 
 
 

Szikszai Tamara 
jegyzőkönyvvezető 

 
Hitelesítők: 
 
 

 
Gerencsér Judit      Kiss Gábor 


