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Jegyzőkönyv  
 

A Magyar Könyvtárosok Egyesülete elnöksége  
2021. szeptember 15-én 13:00 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 
      Dr. Aczél-Partos Adrienn 

Haszonné Kiss Katalin 
      Venyigéné Makrányi Margit 
 
 
Tanácselnök:     Horváth Tamás     
  
Meghívottak:      Szikszai Tamara titkárság 
      Molnár Jánosné titkárság 

Hegyközi Ilona 
       

Az elnökségi ülés jegyzőkönyvét Szikszai Tamara vezeti. A jegyzőkönyv vezetéséről ellenjavaslat nem 
történt.  
Felkért hitelesítők: Haszonné Kiss Katalin és Gerencsér Judit. 

 
Az elnökségi ülésen egyéb teendői okán nem tud részt venni Dr. Aczél-Partos Adrienn, Dr. Redl Károly, 
Kiss Gábor, Venyigéné Makrányi Margit, Szóllás Péter, Horváth Tamás és Molnár Jánosné. 
 
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. 2021. és 2022. évi rendezvények 
5. Pályázatok 
6. Honlap, kommunikáció, webmagazin 
7. Szervezeti ügyek 
8. Nemzetközi ügyek 
9. Díjak, kitüntetések 
10. Egyebek 
 
 
 

mailto:mke@oszk.hu


1. Határozat hozatala új tagok tagfelvételéről 
 
Szikszai Tamara ismerteti az előterjesztést. 2021 szeptemberében 10 új tagjelölt kérte a felvételét az 
egyesületbe.  

 

Könyvtárostanárok Egyesülete  1 fő 

Olvasószolgálati Szekció 1 fő 

Tudományos Szakkönyvtári Szekció 2 fő 

Borsod Megyei Szervezet 1 fő 

Hajdú-Bihar Megyei Szervezet 1 fő 

Pest Megyei Szervezet 2 fő 

Somogy Megyei Szervezet 1 fő 

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szervezet 1 fő 

 
Határozat: 
 

Az elnökség a fenti 10 fő tagfelvételi kérelmét ellenszavazat nélkül jóváhagyja. 

 

Ezzel a napirend lezárásra került. 

 
2. MKE 52. Vándorgyűlés 
 
Barátné Hajdu Ágnes felkéri az elnökséget, hogy megosszák tapasztalataikat az online 
Vándorgyűléssel kapcsolatosan. 
 
Eszenyiné Borbély Mária pozitívan ítéli meg a lebonyolítást. Haszonné Kiss Katalin közvetíti a felé 
jelzett véleményket.  
 
Az elnökség a Vándorgyűlésen készített előadások megosztásáról beszél.  
 
Gerencsér Judit tájékoztatja az elnökséget, hogy megvan az összes videófelvétel, de még 
szerkesztést igényel. Fontos a GDPR megfeleltetés, a szekcióülések esetében a szekcióülés vezetője 
feladata volt a nyilatkozatok begyűjtése, de jelenleg még nem áll rendelkezésre mindegyik. További 
utófeladat a honlap gondozása, és képekkel, videókkal feltöltése.  
 
Gerencsér Judit megköszöni az elnökség, valamint az OSZK-s munkatársainak munkáját, teljesen 
pozitívan értékeli az online formában rendezett konferenciát, összehasonlítva más hasonló volumenű 
konferenciával jól sikerült a Vándorgyűlés, a szekcióülések és a fakultatív programok egyaránt. 
 
Oros Sándor jelzi, bár kevés előadáson tudott részt venni, összeségében jól értékeli a Vándorgyűlést. 
 
Barátné Hajdu Ágnes szerint a promócióra nagyobb hangsúlyt kellett volna fektetni, de így is nagy volt 
a részvét, valamint tájékoztat, hogy külföldön is nagy visszhangja volt. Továbbá jelzi, hogy a 
továbbiakban a személyes díjátadáson meg lehetne őrizni a kitüntetettekről kisfilm készítésének 
gyakorlatát, mellyel az elnökség egyetért. 
 
Ezzel a napirend lezárásra került. 

 
3. MKE 53. Vándorgyűlés 
 
Barátné Hajdu Ágnes tájékoztatja az elnökséget, hogy Kaposvár vállalja a szervezést, javasolja, hogy 
a következő elnökségi ülésre hívja meg az elnökség a szervezőket. 
 
Ezzel a napirend lezárásra került. 

 
 



4. 2021. és 2022. évi rendezvények 
 
Oros Sándor tájékoztatja az elnökséget, hogy szeptemberben újra folytatódik az MKE Akadémia, 
ebben a hónapban 2 új előadás lesz, illetve októberre és novemberre is keresnek előadókat. 
 
Az elnökség lehetséges előadásokról, előadókról beszélget. 
 
Barátné Hajdu Ágnes tájékoztatja az elnökséget a jövő évi kompetencia konferenciáról, melyre 
érkezett egy már javaslat előadásra. 
 
Az elnökség tagjai közt beszélgetés folyik további lehetséges előadásokról. 
 
Ezzel a napirend lezárásra került. 

 
5. Pályázatok 
 
Hegyközi Ilona tájékoztat, hogy jelenleg folyik a NEA pályázat elszámolása, valamint hamarosan 
kiírják a jövő évi NEA pályázatot is.  
 
A vándorgyűlési pályázatnak az elszámolási határideje szeptember 30. Az MKE Akadémia pályázat 
meghosszabbításra került, viszont még nem került teljes mértékben felhasználásra a pályázati összeg. 
 
Az EMMI pályázat összege megérkezett, melynek elszámolásának vége november vége. 
 
Továbbá folyamatban további 3 NKA-s pályázat beadása. 
 
Ezzel a napirend lezárásra került. 

 
6. Honlap, kommunikáció, webmagazin 
 
Haszonné Kiss Katalin tájékoztatja az elnökséget a honlappal kapcsolatban. 
 
Az elnökség közt beszélgetés folyik az új honlappal kapcsolatosan. 
 
Gerencsér Judit felveti, hogy a Webmagazinnal kapcsolatos előkészítő munkákat már nem tudja 
vállalni, Haszonné Kiss Katalin veszi át a teendőket. Előzetesen tartanak a feladatokról egy 
megbeszélést. 
A jövőben az IFLA-val kapcsolatos híreket Hegyközi Ilona küldi meg a Webmagazin részére. 
 
7. Szervezeti ügyek 
 
Barátné Hajdu Ágnes tájékoztatja az elnökséget, hogy két szervezet OTP változásbejegyezésének 
bejelentése folyamatban van. 
 
Szikszai Tamara tájékoztatja az elnökséget, hogy a jövőben a szervezetek által szervezett kirándulások 
részvételi díjáról számlát kell kiállítani a jövőben, melyről a szervezeteket tájékoztatta. 
 
8. Nemzetközi ügyek 
 
Barátné Hajdu Ágnes tájékoztat az IFLA megkereséséről a LGBTQ tartalmak korlátozás törvénnyel 
kapcsolatosan kértek állásfoglalást. A jogszabályokat angolra fordítva megküldték. 
 
A Library Map of the World friss adatait Szikszai Tamara és Nagy Andor tölti fel. 
 
Felmerült a 3K és a Webmagazin összeolvadása, melyet az elnökség egyhangúan nem támogat. 
 
 
 



9. Díjak, kitüntetések 
 
A Szinnyei díjasoknak gratulál az elnökség. 
 
10. Egyebek 
 
A következő elnökségi ülés időpontja október 6. 10:30, továbbra is online formában. 
 
Budapest, 2021. szeptember 15. 

 
 
 
 

Szikszai Tamara 
jegyzőkönyvvezető 

 
Hitelesítők: 
 
 

 
Gerencsér Judit      Haszonné Kiss Katalin 


