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Jegyzőkönyv  
 

A Magyar Könyvtárosok Egyesülete elnöksége  
2021 május 5-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 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 az alábbiak szerint alakul: 

 
1. Határozat hozatala új tagok tagfelvételéről 
2. MKE 52. Vándorgyűlés  
3. MKE küldöttgyűlés – 2021. május  
4. 2021. évi rendezvények 

a. MKE Akadémia 
b. 92. Ünnepi Könyvhét 

5. Jogszabályvéleményezés  
6. Könyvtárak – újranyitás  
7. Költségvetés 2021  
8. Pályázatok 
9. Díjak, kitüntetések  
10. Honlap, kommunikáció 
11. Szervezeti ügyek 

a. szakmai beszámoló 
b. költségvetés  
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c. könyvelés, számlázás  
12. Nemzetközi ügyek  
13. Egyebek   

 
 
1. Határozat hozatala új tagok tagfelvételéről 
 
Szikszai Tamara ismerteti az előterjesztést. 2021 májusában 11 új tagjelölt kérte a felvételét az 
egyesületbe.  

 

Könyvtárostanárok Egyesülete  1 fő 

Csongrád Megyei Könyvtárosok 

Egyesülete 

4 fő 

Jogi Szekció 1 fő 

Békés Megyei Szervezet 1 fő 

Fejér Megyei Szervezet 1 fő 

Pest Megyei Szervezet 1 fő 

Somogy Megyei Szervezet 1 fő 

Zala Megyei Szervezet 1 fő 

 
Határozat: 
 

Az elnökség a fenti 11 fő tagfelvételi kérelmét ellenszavazat nélkül jóváhagyja. 

 

Ezzel a napirend lezárásra került. 

 
2. MKE 52. Vándorgyűlés  
 
Kiss Gábor tájékoztatja az elnökséget, hogy az MKE Vándorgyűlés logója elkészült az OSZK 
közreműködésével, amelynek elfogadása megtörténik az elnökségi ülés keretében. A vándorgyűlés 
honlapjának látványterve is elkészült, valamint elkezdődött a forgatókönyv tervezése. A szakmai 
programok közül két szervezet nem küldte meg a programját. A kulturális programban történt előrelépés, 
mely szerint Grecsó Krisztiánt sikerült megnyerni Dés Lászlóval együtt a Pest Megyei Szervezet által. A 
nyitó plenáris ülésnek a tervezete nagyjából megvan, ahol két előadás is lesz. A jövő évi vándorgyűléssel 
kapcsolatosan is történik már egyeztetés. 
 
Gerencsér Judit beszámol arról, hogy a logó elkészült, valamint a honlap látványtervénél már ezt a logót 
használták. A honlap felületének és menüpontjainak, tartalmainak feltöltésével kapcsolatosan egyeztetett 
Szóllás Péterrel, viszont további megbeszélés szükséges még ezzel kapcsolatosan. Továbbá az 
elkészített honlapot a KIFÜ-s oldalra szeretnénk feltenni, ennek feltétele a korábban megküldött 
szerződés mielőbbi megkötése.  
 
A honlappal kapcsolatosan beszélgetés folyik az elnökség tagjai között. 
 
A honlap elkészítésében a Honlap Bizottság, valamint Szóllás Péter lesz Gerencsér Judit segítségére. 
 
Gerencsér Judit tájékoztat, hogy a programfüzet elkészítésével kapcsolatosan szükséges egy határidő 
kitűzése, hogy a grafikus időben el tudja készíteni. 
 
Szóllás Péter felveti, hogy szükséges-e egy ilyen jellegű programfüzet elkészítése, ha leginkább online 
formában lesz megtartva a vándorgyűlés, hiszen a honlapon elérhető lesz minden információ. 
 
Barátné dr. Hajdu Ágnes és Gerencsér Judit javaslatot tesz, hogy ne legyen papír alapú programfüzet, 
hanem a honlapon kerüljön csak feltüntetésre, valamint a kiállítóknak is a honlapon biztosítsunk felületet. 
Határozat születik erről az Elnökség egyhangú támogatásával.  
 



Az elnökség a fenti javaslatot ellenszavazat nélkül jóváhagyja. 

 
Gerencsér Judit tájékoztat, hogy a vándorgyűlést teljes egészében az online térben szeretnék 
megvalósítani. 
 
Szóllás Péter támogatja a javaslatot, valamint tájékoztat, hogy nem lehet biztosan tudni, hogy mekkora 
lesz az átoltottság, valamint a jogszabályok betartására is érdemes figyelni.  
 
Koglerné Hernádi Ágnes tájékoztatja az elnökséget, hogy az egyik kulturális program csak úgy tud 
megvalósulni, ha nem az online térben van. 
 
Barátné dr. Hajdu Ágnes támogatja Szóllás Péter javaslatát. Technikailag is új kérdéseket vet fel a teljes 
online vándorgyűlés megtartása. 
 
A vándorgyűlés teljes online térbe való átültetéséről egyeztet az elnökség. 
 
Koglerné Hernádi Ágnes ismerteti a díjátadás technikai megvalósításáról készített árajánlatot, mely 
előre felvett filmekből állna. 
 
Határozat: 
 

Az elnökség az árajánlatot ellenszavazat nélkül jóváhagyja. 

 
Koglerné Hernádi Ágnes tájékoztatja az elnökséget, hogy a biciklitúrát teljesítette, és hogy a túra alatt 
milyen látványosságokat lehet megtekinteni, miként lehet megvalósítani, valamint a kvízjátékot is. 
 
A programokról beszélgetés folyik az elnökség tagjai között. 
 
Ezzel a napirend lezárásra került. 

 
3. MKE küldöttgyűlés – 2021. május  
 
Gerencsér Judit beszámol, hogy a májusi küldöttgyűlés előkészítése, a közhasznúsági jelentés 
folyamatban van. Tájékoztatja az elnökséget az egyes szervezetek mulasztásairól. Az Ellenőrző 
Bizottságnak még a küldöttgyűlés előtt meg kell vizsgálnia az anyagokat. Továbbá beszámol arról, hogy 
az ügyvédi iroda megküldte a szükséges anyagokat a bírósági bejelentéshez.  
 
A küldöttek részére minden anyagot május 10-én szeretnénk rendelkezésre bocsájtani. A 
véleményezésre 15 napot kell hagyni a küldöttek részére, a bejegyzést pedig május 31-ig meg kell tenni. 
 
Gerencsér Judit javaslatot tesz, hogy azon szervezetek esetében, amelyek mulasztanak, valami 
szankcióval kellene fellépni. 
 
Az elnökség közt beszélgetés folyik a szankcióval kapcsolatosan. 
 
4.2021. évi rendezvények 
 

a) MKE Akadémia 
 
Oros Sándor beszámol az MKE Akadémia munkálatairól. A következő előadások leadásának 
határideje május 10-e. Az OTDK előadóinak felé felajánlással élt az egyesület, miszerint a 
győztes előadását megtartaná az akadémia kereteiben belül. Továbbá ismerteti a lehetséges 
előadás terveket. 
 

b) 92. Ünnepi Könyvhét 
 
5.Jogszabályvéleményezés  
 



Gerencsér Judit beszámol a 3/75. KM-PM. rendeletet felváltó jogszabálytervezet véleményezéséről, 
melyet az Országos Széchényi Könyvtár készített elő. Több visszajelzés is érkezett a szervezetektől, 
melyet bele dolgoztak a jogszabálytervezet véleményezésbe.  
 
6.Könyvtárak – újranyitás  
 
Az elnökség tagjai közt beszélgetés folyik az újranyitásról. 
 
7.Költségvetés 2021  
 
Venyigéné Makrányi Margit tájékoztatja az elnökséget, hogy az utolsó hiányzó költségvetési terv is 
megérkezett. Több javítást is végzett, erről majd tájékoztatja a szervezeteket. 
 
8.Pályázatok 
 
Hegyközi Ilona tájékoztatja az elnökséget, hogy megjelent a Szabó Károly kötet. Az EMMI pályázat 
keretében hétmillió forintos támogatást kap az egyesület, melyben új eszközök beruházására, 
rendezvények megvalósítására, valamint egy emlékkötet elkészítésére használnánk fel. Továbbá három 
pályázat is van folyamatban, amely további egyeztetést igényel.  
 
A jövő évi vándorgyűlésről egyeztetés folyik. 
 
9.Díjak, kitüntetések  
 
Horváth Tamás beszámol a Fitz-díj állásáról. 
 
Barátné dr. Hajdu Ágnes javasolja, hogy ezen napirendi pont legyen az utolsó napirendi pont, ahol az 
elnökség zárt ülést tartana. 
 
10.Honlap, kommunikáció 
 
Haszonné Kiss Katalin röviden beszámol a honlappal és a Facebookkal kapcsolatos hírekről. 
 
Gerencsér Judit tájékoztatja az elnökséget, hogy Kóródy Judit nehezen tudja megtölteni tartalommal a 
Webmagazint, szeretne egy elnökségi tagot, akivel tarthatja a kapcsolatot, illetve ellátja a jóváhagyó 
elnökségi feladatokat. Haszonné Kiss Katalin vállalja a feladatot. 
 
11. Szervezeti ügyek 
 
Gerencsér Judit tájékoztatja az elnökséget, hogy a központ 7 testületi tagja kimarad az 
információáramlásból. Erre a problémára kell megoldást találni, akár egy levelezőlista létrehozására a 
számukra. 
 
Az elnökség támogatja a javaslatot. 
 

a. szakmai beszámoló 
b. költségvetés  
c. könyvelés, számlázás  

 
12. Nemzetközi ügyek  
 
Barátné dr. Hajdu Ágnes tájékoztatja az elnökséget az IFLA változásairól.  
 
13. Egyebek  
 
Haszonné Kiss Katalin beszámol az Óbudai Platán Könyvtár igazgatóválasztásról 
Kiss Gábor beszámol a siófoki könyvtárigazgatói választásról. 
 



Az elnökség a 9.-es napirendi pontban jelzett zárt ülést megtartja. 
 
Budapest, 2021. május 5. 

 
 
 
 

Szikszai Tamara 
jegyzőkönyvvezető 

 
Hitelesítők: 
 
 

 
Gerencsér Judit      Kiss Gábor 


