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Jegyzőkönyv  
 

A Magyar Könyvtárosok Egyesülete elnöksége  
2021 április 7-én 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  

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

      Szóllás Péter 
      Haszonné Kiss Katalin 
      Venyigéné Makrányi Margit  
Ellenőrző bizottság elnöke:                          Dr. Aczél-Partos Adrienn 
 
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. 
 
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. MKE bírósági kérdések  
4. MKE küldöttgyűlés – 2021  
5. 2021. évi rendezvények, MKE Akadémia 
6. Költségvetés 2021  
7. Pályázatok 
8. Honlap, kommunikáció 
9. Szervezeti ügyek 
a. szakmai beszámoló 
b. költségvetés  
c. évfordulós szervezetek  
d. könyvelés, számlázás  
10. Nemzetközi ügyek  
11. Egyebek 
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1. Határozat hozatala új tagok tagfelvételéről 
 
Szikszai Tamara ismerteti az előterjesztést. 2021 áprilisában 2 új tagjelölt kérte a felvételét az 
egyesületbe.  

 

Könyvtárostanárok Egyesülete  2 fő 

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

 

Ezzel a napirend lezárásra került. 

 
2. MKE 52. Vándorgyűlés  
 
Kiss Gábor tájékoztatja az elnökséget, hogy új szakmai program nem érkezett. Egyelőre a korábban 
jelentkezettek közül két szervezettől várja a programtervezetet. A kísérő programokat részletesebben 
Koglerné Hernádi Ágnes ismerteti. Fontosabb feladatok közé tartozik a logó és a honlap elkészítése. 
 
Gerencsér Judit beszámol néhány fejleményről. Múlt héten megrendezésre került a seregszemle, amely 
technikai kivitelezése sikeres volt, melynek egyik szervezője, rendezője az Országos Széchényi Könyvtár 
volt. A rendezvény jó példaként szolgálhat a vándorgyűlés megvalósítására. A honlap elkészítése a 
járványhelyzet miatt némileg csúszik, a megbízott cég vezetője még a mai napon (április 7.-én) 
visszajelez. 
A plenáris ülésen az OSZK is szeretne részt venni, ahol a fóigazgató szeretne előadást tartani. 
 
Koglerné Hernádi Ágnes részletesen ismerteti a programtervezeteket, ezen belül a kerékpáros 
kirándulást. Felvette a kapcsolatot a Cegléd TV-vel, akik a kitüntetések átadásról készítenének felvételt. 
Kulturális programnak egy koncertet, valamint magyar írók által készített előadást is. Továbbá egy kvízt 
is, melyben 52 város venne részt, és 52 ajándék kerülne kisorsolásra.  
 
Redl Károly javaslatot tesz, hogy előre elkészített filmet adnának közre a kárpátaljai magyarok és a 
vándorgyűlés napján lenne közzétéve, a bonyodalmakat elkerülve ezzel. 
 
A szakmai programok megküldésének határideje április 20. 
 
Kiss Gábor felveti, hogy már érdemes elkezdeni keresni a jövő évi vándorgyűlés helyszínét, mellyel az 
elnökség egyetért.  
 
3. MKE bírósági kérdések  
 
Gerencsér Judit tájékoztat, hogy a küldöttgyűlés meghívójának tervezete elkészült. A kérdés, hogy most 
a veszélyhelyzetben hatályos-e a jogszabály. 
 
Dr. Aczél-Partos Adrienn tájékoztat arról, hogy a törvény még hatályban van, és valószínűleg májusban 
is az lesz. Az alapszabályra hivatkozni most biztosabb, mint másra. Továbbá tájékoztat, hogy két ügyvédi 
irodától is sikerült árajánlatot bekérnie. 
 
Redl Károly szerint az éppen érvényben lévő, azaz a vészhelyzeti jogszabályra hivatkozva, minél előbb 
el kell indítani a folyamatot, így nem kell tartani a 45 napos határidőt. Az ügyvédi iroda bevonását 
támogatja.  
 
Kiss Gábor támogatja az ötletet, akár az alapszabályra is hivatkozva, hiszen az is lehetőséget ad az 
elektronikus küldöttgyűlés megtartására, a korábbi metódust tartva.  
 
4. MKE küldöttgyűlés – 2021  
 



Az ülés ezen pontja a 3. napirendi pontban került tárgyalásra. 
 
5. 2021. évi rendezvények, MKE Akadémia 
 
Oros Sándor tájékoztat, hogy az MKE Akadémia áprilisi előadásainak megküldésének határidejét 
előbbre kell hozni, két előadó már megvan.  
 
Barátné dr. Hajdu Ágnes kéri, hogy az előadások az adott hónap utolsó előtti hetén kerüljenek 
megosztásra.  
 
6. Költségvetés 2021  
 
Venyigéné Makrányi Margit megküldte az összesített költségvetést. Egyedül a Múzeumi Szekció nem 
küldött anyagot. Részletesen tájékoztat a költségvetési terv tartalmáról. 
 
Határozat: 
 

Az elnökség a költségvetési tervet ellenszavazat nélkül jóváhagyja. 
 
Ezzel a napirend lezárásra került. 

 
7. Pályázatok 
 
Hegyközi Ilona tájékoztat, hogy vannak új pályázatok, valamint folyamatban van a pályázati 
elszámolások feldolgozása, valamennyire már érkezett is visszajelzés. Az MKE Akadémia pályázat 
esetében szükséges egy jogcím módosítás. 
 
8. Honlap, kommunikáció 
 
Barátné dr. Hajdu Ágnes megkéri Horváth Tamást, hogy minden hónapban küldjön egy emlékeztetőt a 
szervezeteknek a média megjelenések megküldéséről. 
 
9. Szervezeti ügyek 
 
a. szakmai beszámoló 
 
Horváth Tamás tájékoztat, hogy minden szervezet megküldte a szakmai beszámolót. Ebből készülne 
egy publikáció. 
 
b. költségvetés  
 
Az ülés ezen pontja a 6. napirendi pontban már tárgyalásra került. 
 
c. évfordulós szervezetek  
 
Horváth Tamás tájékoztat, hogy a Veszprém és Somogy Megyei Szervezet, 50,  a nógrádi 45, Ja ogi és 
Tudományos Szakkönyvtári Szekció 10 éves, melyeket a korábbi tanácsülésen köszöntötte Elnök 
Asszony. 
 
d. könyvelés, számlázás  
 
Szikszai Tamara tájékoztat, hogy a szervezetek könyvelési anyagai már elkészültek, jelenleg a 
könyvelővel egyeztet a hiányokról, amit be kell még kérni a szervezetektől. 
 
10. Nemzetközi ügyek  
 
Barátné dr. Hajdu Ágnes tájékoztat, hogy felkérték az IFLA Európai Régió egy regionális szervezetének 
elnökségére, melyet nem vállalt, viszont tagnak jelentkezett. 



 
11. Egyebek 
 
Hegyközi Ilona érdeklődik, hogy csak a külföldi magyaroknak készül-e kerekasztal beszélgetés. 
 
A következő elnökségi ülés időpontja május 5. szerda 8:30. 
 
Budapest, 2021. április 7. 

 
 
 
 
Szikszai Tamara 
jegyzőkönyvvezető 
 
Hitelesítők: 
 
 
 

Gerencsér Judit      Kiss Gábor 


