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Jegyzőkönyv  
 

A Magyar Könyvtárosok Egyesülete elnöksége  
2021 június 9-én  15:00 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 
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 
Rózsa Dávid az Országos Széchényi Könyvtár igazgatója 
       

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 Haszonné Kiss Katalin, Venyigéné 
Makrányi Margit és Dr. Redl Károly. 
 
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 küldöttgyűlés – 2021. május  
4. 2021. évi rendezvények 
5. Pályázatok 
6. Honlap, kommunikáció, webmagazin  
7. Szervezeti ügyek 
8. Nemzetközi ügyek  
9. Díjak, kitüntetések 
a. Fitz díj 
b. MKE Emlékérem  
10. Egyebek 
1. Határozat hozatala új tagok tagfelvételéről 
 

mailto:mke@oszk.hu


Szikszai Tamara ismerteti az előterjesztést. 2021 júniusában 5 új tagjelölt kérte a felvételét az 
egyesületbe.  

 

Bács-Kiskun Megyei Szervezet  1 fő 

Somogy Megyei Szervezet 1 fő 

Veszprém Megyei Szervezet 1 fő 

Helyismeretei Szervezet 1 fő 

Jogi Szekció 1 fő 

 
Határozat: 
 
Az elnökség a fenti 5 fő tagfelvételi kérelmét ellenszavazat nélkül jóváhagyja. 

 

Ezzel a napirend lezárásra került. 

 

2. MKE 52. Vándorgyűlés  
 
Kiss Gábor tájékoztatja az elnökséget, hogy több szálon folyik a szervezés. Szakmai program tartására 
jelentkeztek még szekciók, valamint módosítás is történt egyes programokban. Rekordszámú 
szekcióprogrammal tudnak ebben az évben készülni a szervezők. Dr. Redl Károly felvette a kapcsolatot 
a határon túli magyar szervezetekkel. Egy rövid beszámolóval fognak készülni a lezajlott eseményekről, 
a járvány alatti működésükről. A kulturális programokat a Pest Megyei Szervezet intézi. Az Országos 
Széchényi Könyvtár kezdeményezte, hogy a határon túli magyar szervezetek mellett a megyei 
könyvtárak vezetői is foglalják össze a járvány alatti működésüket, amelynek egy teljes szekcióprogramot 
szentelnek majd.   
 
Gerencsér Judit beszámol - az OSZK oldaláról - a vándorgyűlés programjáról egy prezentáció 
keretében. Ismerteti az elnökséggel a különböző kihívásokat a programmal kapcsolatban, a főbb szakmai 
programokat és az informatikai lebonyolítás menetét. Kiemelt feladat a moderátorok képzése. A 
vándorgyűlés honlapja elkészült, melyen minden dokumentum rendelkezésre áll, és e hét pénteken 
(06.11.) indulna. A szakmai programokból felvétel is készülne. A kiállítók/szponzorok a honlapon 
jelennének meg, illetve lehetőség van előadás megtartására is. 
 
Koglerné Hernádi Ágnes ismerteti a biciklitúra programját. Biciklitúrát nemcsak a Pest Megyei 
Szervezet fog tartani, néhány szekció csatlakozik a programhoz, akik más útvonalon teljesítenék az 52 
km-t. 
 
Gerencsér Judit és Rózsa Dávid készített egy stratégiai tervet, melyben a feladatok és a felelősök 
szerepelnek. A fő kapcsolattartó e-mail a vandorgyules@oszk.hu lesz. A kiállítókkal Oros Sándor fogja a 
kapcsolatot tartani.  
 
Rózsa Dávid javasolja, hogy a Nemzedékek szolgálatában cím mellett legyen egy alcím, amely az elmúlt 
egy évet jellemezné. Az alcím javaslat az alábbi lenne: 
2020-2021 – kihívás, kreativitás, könyvtár 
 
Határozat: 
 
Az elnökség az alcímmel való kiegészítésre tett javaslatot ellenszavazat nélkül jóváhagyja. 

 
Gerencsér Judit a következő elnökségi időpontnak július 7. 8:00 órát javasolja, melyet az elnökség 
elfogad. 
 
Barátné dr. Hajdu Ágnes kiemeli a PR feladatok fontosságát. 
 
Koglerné Hernádi Ágnes beszámol az Apák és fiúk kulturális programról és a pénzügyi elszámolásáról. 
Az előadásról készült felvételt az egyesület a YouTube csatornáján teszi közzé a programra jelentkezők 
körében. Továbbá beszámol a kitüntetések felvételkészítéséről. 
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Az elnökség tagjai közt beszélgetés folyik a díjátadások folyamatáról, laudációkról és a 
felvételkészítésről.  
 
Barátné dr. Hajdu Ágnes a kitüntetések lebonyolítására és a biciklitúra lógó egyeztetésére javasol egy 
rövid megbeszélést elnökségi ülés keretében, melynek időpontja június 15. kedd 08:00 óra. 
 
Ezzel a napirend lezárásra került. 

 
3. MKE küldöttgyűlés – 2021. május  
 
Gerencsér Judit beszámol a küldöttgyűlés eredményességéről. Egy rövid összefoglaló keretében 
ismerteti az adatokat. A bírósági bejegyzés, valamint a közhasznúsági bejelentés beküldése megtörtént. 
A bírósági végzés megérkezett, melyben elfogadták az egyesület változásbejegyzési kérelmét. 
 
4. 2021. évi rendezvények 
 
Barátné dr. Hajdu Ágnes kifejti az őszi évi konferencia megtartásának kérdésességét, továbbá ismerteti 
az MKE Akadémia őszi folytatásának várható programjait.  
 
5. Pályázatok 
 
Hegyközi Ilona beszámol a pályázatok állásáról. Az EMMI pályázat keretében 2020 és 2021-es 
elszámolás szükséges. A Nemzeti Kulturális Alaphoz három új pályázatot nyújtott be az egyesület. A 
tavalyi pályázatok maradvány összegének visszafizetési megtörtént. 
 
6. Honlap, kommunikáció, webmagazin  
 
Barátné dr. Hajdu Ágnes beszámol a webmagazin munkájáról 
 
7. Szervezeti ügyek 
 
Gerencsér Judit beszámol az idei évi második tanácsülés tartalmáról, melynek két nagy témája volt, a 
gazdasági dokumentációs problémákról, valamint a vándorgyűlésről. A tanácsülésen felmerült a 
elektronikus aláírás mint hitelesítési forma a közgyűlésen. 
 
Horváth Tamás beszámol az INKA kuratóriumi ülésről, ahol a kuratórium elnöke Bakos Klára, és titkára 
Tamáska Lajos jelezte lemondási szándékát.  
 
Szóllás Péter felveti az INKA alapítvány fenntartásának szükségességét.  
 
Kiss Gábor javasolja, hogy mindenképp egyeztessen az egyesület az INKA-val, mely javaslattal az 
elnökség egyhangúan egyetért. 
 
8. Nemzetközi ügyek  
 
Barátné dr. Hajdu Ágnes beszámol az IFLA átalakítási tervéről, melynek egy új szekciójába 
megválasztották tisztségviselőnek. 
 
9. Díjak, kitüntetések 
 

a. Fitz díj 
 
Horváth Tamás elküldte a szavazólapot az elnökségi listára. A korábbi szavazást lezárta a múlt 
hét folyamán, ami alapján bekerültek a most szavazható könyvek. Az elnökség tagjai szavaznak 
a Fitz díjról. A szavazás eredményét ismerteti, a jegyzőkönyv készítését mielőbb elkészíti. 
 
b. MKE Emlékérem (zártülés keretében születik döntés a díjazottakról)  

  



  
 
10. Egyebek 
 
Eszenyiné Borbély Mária ismerteti az Év ifjú könyvtárosa díj állását, melyre június 25-ig tehet 
javaslatot a kuratórium. 

 

Ezzel a napirend lezárásra került. 

 
 
Budapest, 2021. június 9. 

 
 
 
 

Szikszai Tamara 
jegyzőkönyvvezető 

 
Hitelesítők: 
 
 

 
Gerencsér Judit      Kiss Gábor 


