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Jegyzőkönyv  
 

A Magyar Könyvtárosok Egyesülete elnöksége  
2021 július 7-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 

       
 
Ellenőrző bizottság elnöke:                           Dr. Aczél-Partos Adrienn 
   
  
Meghívottak:      Szikszai Tamara titkárság 
      Molnár Jánosné titkárság 

Hegyközi Ilona 
Rózsa Dávid az OSZK főigazgatója 
       

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 Horváth Tamás és Venyigéné Makrányi 
Margit.  
 
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 53. Vándorgyűlés 
4. Egyebek 

 
  

mailto:mke@oszk.hu


1. Határozat hozatala új tagok tagfelvételéről 
 

Szikszai Tamara ismerteti az előterjesztést. 2021 júliusában 7 új egyéni és 1 testületi tagjelölt kérte a 
felvételét az egyesületbe.  

 
Borsod Megyei Szervezet 3 fő 

Tolna Megyei Szervezet 1 fő 

Műszaki Könyvtáros Szekció 1 fő 

Múzeumi Szekció 3 fő 

 
Határozat: 
 

Az elnökség a fenti 8 fő tagfelvételi kérelmét ellenszavazat nélkül jóváhagyja. 

 

Ezzel a napirend lezárásra került. 

 
2. MKE 52. Vándorgyűlés  
 

Barátné dr. Hajdu Ágnes megköszöni mindenkinek a munkáját, kiemelten főtitkár asszony, Gerencsér 
Judit tevékenységét. Az új, online térben zajló vándorgyűlés a megszokottnál is nagyobb kihívásokat 
állított az egyesület elé. 

 

Gerencsér Judit megköszöni az elnökség és a titkárság támogatását. Továbbá tájékoztat, hogy a honlap 
június 15-én sikeresen elindult. Igyekeztek minél inkább felhasználóbaráttá tenni a regisztrációs űrlapot. 
A honlapra folyamatosan kerülnek fel az információk, a változások, az új előadások, amelyben az OSZK 
kollégái segédkeztek. Összesen 16 szekcióprogramot fognak megvalósítani. A vándorgyűlésre több mint 
800-an regisztráltak, a mai reggelig. Még a mai napon lehet regisztrálni. A legnagyobb kihívást az 
informatikai lebonyolítás jelentette, amely a Teams-ben fog zajlani. Teljes felügyelet alatt tartja mind a 
cég, mind az OSZK informatikusok az eseményt. Vannak nehézségek azzal kapcsolatosan, hogy az 
előadók és a résztvevők közül már vannak, akik rendelkeznek Teams fiókkal, ezt egy oszk-s e-maillel 
tudták kiküszöbölni.  

 

Gerencsér Judit részletesen beszámol a szakmai programokról. Apróbb módosítások még várhatók a 
programban. A legtöbb program élőben valósul meg, néhány kivitéllel, ahol felvételről fog menni, illetve 
hibrid megoldás is született. Egy űrlapot küldenek az elnökségnek, amin kiválaszthatják, milyen 
programon vesznek részt. Felvétel készül minden egyes programról, így utólag is megtekinthetők.  

Gerencsér Judit megköszönni Oros Sándor munkáját.  

 

Oros Sándor tájékoztatja az elnökséget, hogy 12 kiállító lesz, ebből 8 tart előadást a vándorgyűlésen. k 

A támogatók logói felkerültek a honlapra. A kulturális programot a Pest Megyei Szervezet szervezte. Az 
Apák és fiúk előadást csak a regisztráltak tekinthetik meg, egy órában. Továbbá beszámol a biciklitúráról, 
illetve azokról a szervezetekről, akik csatlakoztak ehhez a kezdeményezéshez. Gerencsér Judit 
megköszöni Koglerné Hernádi Ágnes munkáját, és segítségét a videófelvételek elkészítéséhez.  

További programok a 0. napon az országház séta, helyismereti séta, online iskolai könyvtárlátogatás, 
történeti könyvtát és képtár, amit az OSZK szervezett, ezek megtekinthetők már a honlapon.  

 

Készült egy sajtóközlemény. Összeállítottak információs csomagokat a kollégáknak segítségül. A 
résztvevők egy linken keresztül tudnak majd csatlakozni az eseményhez. Chat segítségével lesz 
interaktív. Szintén a chatben lehet a különböző programokra navigálni.  

 

Rózsa Dávid köszönetét nyilvánítja Gerencsér Juditnak munkájáért.  

 

Barátné dr. Hajdu Ágnes tájékoztat, hogy Glória Pérez- Salmerón jelezte felé, hogy szeretne jelentkezni 
a programra, a titkárság elvégzi a regisztrációját.  

 

Gerencsér Judit tájékoztat, hogy az MTI-nél is megjelent a hír.  



 

Barátné dr. Hajdu Ágnes tájékoztat, hogy nem biztosan tud a záró plenáris ülésen részt venni.  
 
3. MKE 53. Vándorgyűlés 
 
Kiss Gábor tájékoztat, hogy tárgyalásokat folytat az elnökség, helyszíne Kaposvár, Magyar Agrár-és 
Élettudományi Egyetem. Adottságai megfelelnek a vándorgyűlés megszervezésének. Az egyetemi 
könyvtár igazgatója Kiss Gábor. A Somogy Megyei Szervezet elnöke tájékoztatta Kiss Gábort, hogy 
elindultak a tervezések és egyeztetések. Kérdés, hogy megoldható-e a záróplenárison a helyszín 
bejelentése. Amennyiben megoldható, küldenek egy imázs filmet, amit le lehet majd vetíteni. 
Bonyodalmat okozhat a szervezésben az egyetemen végbemenő változások.  
 
4. Egyebek 
 
Barátné dr. Hajdu Ágnes tájékoztat, hogy meghívást kaptunk a Székelyudvarhelyi városi könyvtár 
konferenciájára, 20 kollégát várnak az egyesületből. 
 
Gerencsér Judit felveti, hogy a szekciók küldjenek majd egy kis összefoglalót a záró plenárisra. 
 
Budapest, 2021. július 7. 

 
 
 
 

Szikszai Tamara 
jegyzőkönyvvezető 

 
Hitelesítők: 
 
 

 
Gerencsér Judit      Kiss Gábor 


