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Jegyzőkönyv  
 

A Magyar Könyvtárosok Egyesülete elnöksége  
2021. október 6-án 10:30 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 
Haszonné Kiss Katalin 

      Venyigéné Makrányi Margit 
       
 
Tanácselnök:     Horváth Tamás  

      
Meghívottak:      Szikszai Tamara titkárság 
      Molnár Jánosné titkárság 

Hegyközi Ilona 
Horváth Péter a Somogy Megyei Szervezet elnöke 
Hertelendy Helga a Somogy Megyei Szervezet titkára 
       

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 dr. Redl Károly, Szóllás Péter és dr. 
Aczél-Partos Adrienn. 
 
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 53. Vándorgyűlés 
3. 2021. és 2022. évi rendezvények 
4. Pályázatok 
5. Munkabizottsági beszámoló 
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 októberében 1 új tagjelölt kérte a felvételét az 
egyesületbe.  

 

Pest Megyei Szervezet 1 fő 
 
Határozat: 
 

Az elnökség a fenti 1 fő tagfelvételi kérelmét ellenszavazat nélkül jóváhagyja. 

 

Ezzel a napirend lezárásra került. 

 
2. MKE 53. Vándorgyűlés 

 
Kiss Gábor tájékoztatja az elnökséget, hogy egy ideje nem elérhető Kiss Gábor, a Kaposvári Egyetem 
könyvtár igazgatója. 
 
Horváth Péter tájékoztatja az elnökséget, hogy előzetes felmérést végzett, miszerint mely könyvtárak 
tudnának segíteni a szervezésben. Jelenleg közreműködőket keresnek. 
 
Az előzetes bejárás alapján a Campus és szállás megfelelőnek tűnnek a Vándorgyűlés szempontjából. 
A technikai feltételek adottak. Jövő nyáron lesz egy futball fesztivál is Kaposváron, amit a rendezvény 
időpontja szempontjából figyelembe kell majd venni. 
 
Kiss Gábor azt tanácsolja, hogy a szervezők tartsanak egy újabb megbeszélést, melyet az elnökség 
támogat. Az eredményről Kiss Gábor majd tájékoztatja az elnökséget. 
 
Ezzel a napirend lezárásra került. 

 
3. 2021. és 2022. évi rendezvények 

 
Barátné dr. Hajdu Ágnes tájékoztatja az elnökséget, hogy Antonia Arahova, az IFLA leendő elnöke itt 
tartózkodik Budapesten egy rendezvény keretében, és előadást tart az ELTE BTK-n, valamint az OSZK-
t is meglátogatja. 
 
A kompetencia konferenciával kapcsolatban egyelőre nincs információ, pár előadó neve felmerült. A 
nemzetközi rendezvények nagy része még most is online zajlik, nem tudni, hogy mennyire valósítható 
meg egy személyes részvétellel. 
 
Hegyközi Ilona tájékoztatja az elnökséget, hogy az EMMI pályázat keretében egy kommunikációs 
tréning is be van tervezve, amelyet novemberig kell megvalósítani. Az elnökség megkéri Hegyközi Ilonát, 
hogy erre kérjen hosszabbítást és módosítást. 
 
Ezzel a napirend lezárásra került. 

 
4. Pályázatok 

 
Hegyközi Ilona beszámol a pályázatok elszámolásáról. Az MKE Akadémia pályázatában maradt összeg, 
amelyet dokumentációs költségként el lehet számolni. 
 
Az MKE Akadémia keretében tarthatnának előadást az évfordulós szervezetek. Az elnökség tagjai közt 
beszélgetés folyik további lehetséges előadásokról. 
 
A pályázatok elszámolása folyamatban van. 
 
Ezzel a napirend lezárásra került. 



5. Munkabizottsági beszámoló 
 
Barátné dr. Hajdu Ágnes tájékoztatja az elnökséget, hogy Somorjai Noémi felajánlotta a segítségét a 
végső anyag átnézésben, valamint a KTE is megkereste az egyesületet. 
 
Kiss Gábor beszámol a 2021.évi LXXIX. törvény munkabizottság munkájáról. Kiss Gábor csak a 
könyvtári területet érintő változásokat vette figyelembe. 
 
A legfontosabb problémák közé tartozik, hogy a jogszabály nem ment végig a szükséges szűrőkön. Ami 
a könyvtárakat is érinti, az a Munka törvénykönyvére is kiterjedő változás, tekintettel arra, hogy sok 
könyvtárban, de közkönyvtárakban biztosan fogadnak 18 éven aluliakat, tehát mindenkinek kötelező az 
erkölcsi bizonyítvány. A másik fontos pont, hogy differenciátlanul 0-18 éves korig ugyanazt a 
szabályozást/korlátozást akarják alkalmazni, nem tesznek különbséget az óvodás, iskolás, középiskolás 
gyermekek között. A törvényben említett meghatározások nincsenek definiálva, nem lehet ésszerűen 
alkalmazni a jogszabályokat.  
 
Kiss Gábor beszámol a két eddigi nyilvánosságra hozott esetről, amikor büntetést történt. A törvényt már 
ismerjük, de végrehajtói szabályozást nem. Kérdés, hogy a problémás/feloldhatatlan helyzetek esetén 
készül-e további szabályozás. Pedagógiai szempontból nem tartja célszerűnek a tiltást, inkább azt 
kellene szorgalmazni, hogy legyen lehetőség ezeknek a kitárgyalására. Kamaszkorban pedig ezek az 
egyik legfontosabb témák, amik foglalkoztatják a fiatalokat.  
 
Kiss Gábor kéri az elnökség véleményét egy állásfoglalás összeállításához.  
 
Az elnökség megosztja gondolatait a törvénnyel és az állásfoglalással kapcsolatban. 
 
Kiss Gábor megkéri az elnökséget, hogy a szöveges javaslataikat küldjék meg részére. 
 
Ezzel a napirend lezárásra került. 

 
6. Honlap, kommunikáció, webmagazin 

 
Haszonné Kiss Katalin tájékoztat röviden a webmagazin következő cikkeiről. 
 
Barátné dr. Hajdu Ágnes tájékoztat a 3K szerkesztőbizottsági üléséről. 
 
Gerencsér Judit beszélt Kóródy Judittal, hogy tartanak egy webmagazin bizottsági ülést.  
 

7. Szervezeti ügyek 
 

Barátné dr. Hajdu Ágnes tájékoztatja az elnökséget, hogy beszélt az MKSZ elnökével, Nagy Zoltánnal, 
hogy a szervezet titkára sajnos nem elérhető, a tisztújító választások keretében új titkárt választanának. 
Továbbá a Jász-Nagykun Megyei Szervezetnél és a Borsod Megyei Szervezetnél is változás történt. A 
Borsod Megyei Szervezet tisztújító ülése október 19-én lesz. 
 
Horváth Tamás tájékoztatja az elnökséget, hogy a Múzeumi Szekciónál is várható változás. 
 
Ezzel a napirend lezárásra került. 

 
8. Nemzetközi ügyek 

 
Barátné dr. Hajdu Ágnes tájékoztatja az elnökséget, hogy a Library Map of the World térképet Szikszai 
Tamara és Nagy Andor a Könyvtári Intézet munkatársa fogják készíteni. 
 

9. Díjak, kitüntetések 
 



Kiss Gábor kuratóriumi elnök és a titkárság meghirdette a Füzéki István Emlékérem díjra történő 
jelölést. A kuratóriumot az előző évi díjazottak alkotják, de még nem mindenkit sikerült elérni. A 
szervezetektől még nem érkezett jelölés. 
 
Ezzel a napirend lezárásra került. 
 

10. Egyebek 
 
Barátné dr. Hajdu Ágnes tájékoztatja az elnökséget, hogy kapott meghívót a Hungexpo új épületének 
megnyitójára.  
 
A következő elnökségi ülés időpontja 2021. november 10. szerda 10:30. 
 
Budapest, 2021. október 6. 

 
 
 
 

Szikszai Tamara 
jegyzőkönyvvezető 

 
Hitelesítők: 
 
 

 
Gerencsér Judit      Kiss Gábor 

  


