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Jegyzőkönyv  
 

A Magyar Könyvtárosok Egyesülete elnöksége  
2021. november 10-én 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  

dr. Redl Károly 
Eszenyiné Borbély Mária 
Gerencsér Judit 
Kiss Gábor 
Oros Sándor 

      Szóllás Péter 
      Venyigéné Makrányi Margit 
       
 
Tanácselnök:     Horváth Tamás  

      
Meghívottak:      Szikszai Tamara titkárság 
      Molnár Jánosné titkárság 

Hegyközi Ilona 
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, és dr. Aczél-Partos 
Adrienn. 
 
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 53. Vándorgyűlés 
3. 2021. és 2022. évi rendezvények 
4. Pályázatok 
5. Honlap, kommunikáció, webmagazin 
6. Szervezeti ügyek 
7. Nemzetközi ügyek 
8. Díjak, kitüntetések 
9. Munkabizottsági beszámoló 
10. Egyebek 
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1. Határozat hozatala új tagok tagfelvételéről 
 
Szikszai Tamara ismerteti az előterjesztést. 2021 novemberében 2 új tagjelölt kérte a felvételét az 
egyesületbe.  

 

Olvasószolgálati Szekció 1 fő 

Társadalomtudományi Szekció 1 fő 

 
Határozat: 
 

Az elnökség a fenti 2 fő tagfelvételi kérelmét ellenszavazat nélkül jóváhagyja. 

 

Ezzel a napirend lezárásra került. 

 
2. MKE 53. Vándorgyűlés 

 
Kiss Gábor tájékoztatja az elnökséget, hogy október 15-én ismét találkoztak a szervezők Kaposváron. 
A megbeszélésen elhangzottakat röviden összefoglalva: a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem 
kampusza lesz a helyszín. A szállás, étkezés, rendezvények itt kerülnek majd várhatóan megtartásra. Az 
időpont problémás, a tervezett időpontban két nagyobb rendezvény is lesz a városban. A vándorgyűlési 
protokoll megküldésre került az érintetteknek, a szervezés elkezdődött. Felmerült egy lehetséges időpont, 
Hertelendy Helga tájékozódik ezen időpont egyeztetésével kapcsolatosan. 
 
Kiss Gábor és Barátné dr. Hajdu Ágnes megköszöni Hertelendy Helga és a Somogy Megyei Szervezet 
eddigi segítségét és munkáját. 
 
Hertelendy Helga köszöni a meghívást. 
 
Ezzel a napirend lezárásra került. 

 
3. 2021. és 2022. évi rendezvények 

 
Oros Sándor beszámol az MKE Akadémia konferenciasorozat következő előadásairól, illetve a 
decemberi előadásokról és az időpontokról.  
 
Barátné dr. Hajdu Ágnes javaslatot tesz a januári előadásra. A szervezők további javaslatokat várnak. 
 

4. Pályázatok 
 
Hegyközi Ilona tájékoztat, hogy jelenleg újabb pályázat nincs. A Vándorgyűlés elszámolása megtörtént. 
Az elszámolásnál a jogdíjat nem fogadták el, erre más megoldást talált. A 2020-as NEA elszámolás is 
megtörtént. Folyamatban van a 2022-es Vándorgyűlés és Kompetencia Konferencia, valamint egy 
webmagazinos pályázat. Az MKE Akadémia elszámolása is hamarosan befejeződik. Az EMMI 
támogatással akadtak problémák. A tavalyi számlákat nem lehet elszámolni benne, mert a 2020-as 
költségvetési terv lezárult, könyvelés szempontjából megoldani. Tájékoztatás és válasz ezzel 
kapcsolatosan még nem érkezett. A pályázat elszámolási határideje december 31., amennyiben nem 
hosszabbítják meg a kérelmünket. Ezzel kapcsolatban Barátné dr. Hajdu Ágnes megpróbál egyeztetni 
további másik szervezetekkel, hogy miként oldották meg. 
 
Ezzel a napirend lezárásra került. 

 
5. Honlap, kommunikáció, webmagazin 

 
Barátné dr. Hajdu Ágnes és Gerencsér Judit kérik, hogy a honlap minden egyes részét aktualizálni 
kell, ebben Haszonné Kiss Katalin lesz a segítségre. Barátné dr. Hajdu Ágnes tájékoztatja az 
elnökséget, hogy az egyesület kapott egy megkeresést egy cikk publikálására. Oros Sándor egy rövid 
Facebook bejegyzésben adott hírt róla. 



 
 
Gerencsér Judit kéri, hogy a honlap bizottsággal együtt vizsgálják át és aktualizálják a honlapot. A 
webmagazin 5. lapszáma megjelent. Buzai Csaba már nem tudja a továbbiakban vállalni a webmagazin 
munkáját. Erre kell mindenképp megoldást találni. A feladatra Barátné dr. Hajdu Ágnes felkéri Oros 
Sándort, aki elvállalja. 
 
Gerencsér Judit tervez egy szerkesztőségi ülést, ahol megbeszélhetik a továbbiakat. 
 
Ezzel a napirend lezárásra került. 

 
6. Szervezeti ügyek 

 
Gerencsér Judit beszámol, hogy a Borsod Megyei Szervezetnél megtörtént a tisztújítás. Felmerült a 
tagnyilvántartó adatbázis frissítése, jelenleg tárgyalásban vagyunk egy informatikai céggel, amely 
vállalná az elkészítését, és gondozását. Az új tagok felvételét online is tudná kezelni, és az adatkezelést 
is tudják biztosítani.  
 
Az elnökség tagjai közt beszélgetés folyik az adatbázisról, az adatkezelésről, a technikai megvalósításról. 
 
Az elnökség szavaz az adatbázis megvalósításáról, és támogatják a szerződést megkötését. 
 
Határozat: 
 

Az elnökség a fenti javaslatot ellenszavazat nélkül jóváhagyja. 
 
Ezzel a napirend lezárásra került. 

 
7. Nemzetközi ügyek 

 
Barátné dr. Hajdu Ágnes tájékoztatja az elnökséget, hogy az IFLA európai bizottsága elkezdte a 
munkáját. Felajánlotta, hogy az egyesület külföldi előadások közreadását szívesen vállalja a kompetencia 
konferencián.  
 
Ezzel a napirend lezárásra került. 

 
8. Díjak, kitüntetések 

 
Kiss Gábor tájékoztatja az elnökséget, hogy a Füzéki-díj elnyerésére a kuratóriumi jelölés alapján 
megvan az idei év nyertese. A szervezetektől nem érkezett idén javaslat. Az elnökség támogatja a jelöltet, 
Billédi Ferencné dr. Holló Ibolyát, és elfogadja a javaslatot. Az ünnepélyes átadás helyszínéről és 
módjáról a későbbiekben tudjuk tájékoztatni.  
 
Ezzel a napirend lezárásra került. 

 
9. Munkabizottsági beszámoló 

 
Kiss Gábor tájékoztatja az elnökséget, hogy dolgoznak az állásfoglalás kialakításán a jogszabály 
változással kapcsolatosan. Az állásfoglalást még az etikai kódexszel összhangba hozni. Az anyag 
elkészülte után közreadja majd az elnökségnek. 
 

10. Egyebek 
 
Barátné dr. Hajdu Ágnes beszámol a világ könyvfővárosa találkozója megbeszélésről. Nem Budapest 
nyerte el idén a címet. Budapest ettől függetlenül megtartja a könyvfőváros rendezvényét. 
 



Hegyközi Ilona intézkedik majd Papp István és Katsányi Sándor köszöntéséről. Erről készülőben van 
jelenleg egy ünnepi kiadvány, egy 400 oldalas és 66 írásból álló kötet. November 26-ára készül el, ünnepi 
fogadás az ELTE BTK-n lesz. 
Barátné dr. Hajdu Ágnes tájékoztatja az elnökséget, hogy november 24-én lesz Szente Ferenc 
búcsúztatója, melyen Ő fog részt venni az MKE képviseletében. 
 
A következő elnökségi ülés időpontja 2021. december 8. szerda 10:30. 
 
Budapest, 2021. november 10. 

 
 
 
 

Szikszai Tamara 
jegyzőkönyvvezető 

 
Hitelesítők: 
 
 

 
Gerencsér Judit      Kiss Gábor 

          főtitkár         alelnök 


