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Jegyzőkönyv  
 

A Magyar Könyvtárosok Egyesülete elnöksége  
2021. december 8-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  

Gerencsér Judit 
Kiss Gábor 
Oros Sándor 

      Szóllás Péter 
Haszonné Kiss Katalin 

      Venyigéné Makrányi Margit 
Ellenőrző Bizottság Elnöke:                          dr. Aczél-Partos Adrienn 
 
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 Eszenyiné Borbély Mária és 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 53. Vándorgyűlés 
3. 2021. és 2022. évi rendezvények 
4. Pályázatok 
5. Honlap, kommunikáció, webmagazin 
6. Szervezeti ügyek 
7. Nemzetközi ügyek 
8. Díjak, kitüntetések 
9. Egyebek 
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1. Határozat hozatala új tagok tagfelvételéről 
 

Szikszai Tamara tájékoztatja az elnökséget, hogy 2021 decemberben nem érkezett új tagjelölt. 

 

Gerencsér Judit ismerteti az előterjesztést, miszerint a Somogy Megyei Szervezet 5 új tiszteletbeli 
tagot választott:  

 

Pálné Leinberger Ágota 

Halász Lászlóné 

Hivatal Nándorné 

Dr. Pintérné Kék Krisztina 

Buzási Éva 

 

Határozat: 

 

Az elnökség egyhangúan megszavazza a tiszteletbeli tagok megválasztását. 

 

Ezzel a napirend lezárásra került. 

 
2. MKE 53. Vándorgyűlés 

 
Kiss Gábor tájékoztatja az elnökséget, hogy november 30-án a Somogy Megyei Szervezet szakmai 
napján részt vett, ahol tájékoztatták a résztvevőket, valamint Kaposvár polgármesterét is a vándorgyűlés 
szervezéséről. A legnagyobb problémát az időpont meghatározása jelenti. 
 
Horváth Péter tájékoztatja az elnökséget, hogy megpróbálják nem összeszervezni a vándorgyűlést a 
futball fesztivál időpontjával, ami előreláthatólag július 3. és 9. között lesz. 
 
Kiss Gábor felkéri Horváth Pétert, hogy kérjen egy hivatalos tájékoztató levelet Kaposvár 
alpolgármesterétől, melyben írásba van foglalva a futball fesztivál pontos időpontja. Amennyiben ez 
mégis változik, még korrigálható a vándorgyűlés időpontja, de erre a levélre mindenképp szükség van az 
Egyetem rektorának, hogy a szervezés érdemben el tudjon kezdődni. 
 
A honlap és a logó tervezését már el lehet kezdeni, de még naphoz nem lehet kötni, illetve a programok 
és kirándulások tervezését is el lehet kezdeni összeállítani. 
 

3. 2021. és 2022. évi rendezvények 
 
Barátné Hajdu Ágnes nem tud újdonságot megosztani az elnökséggel a jövő évi kompetencia 
konferencia kapcsán. 
 
Oros Sándor tájékoztatja az elnökséget, hogy az MKE Akadémia decemberi előadásai már elkészültek 
és időben megérkeztek. A két előadás jövőhét szerdán kerül fel az egyesület csatornájára. Januárra 
viszont még nincs program tervezve. 
 
Barátné Hajdu Ágnes megkéri Horváth Tamást, hogy a december 17-ei tanácsülésen kérjen ajánlást 
a tanácstagoktól további MKE Akadémia előadásokra. 
 
Haszonné Kiss Katalin beszámol arról, hogy többen jelezték, a segédkönyvtáros képzés változott, ami 
után érdeklődnek a könyvtárosok. Felmerül, hogy a Könyvtári Intézetet megkeresve, az új képzési 
rendszert egy előadás keretében bemutatnánk. Eszenyiné Borbély Mária korábban felajánlotta egy 
előadás tartását, amivel kapcsolatban Oros Sándor egyeztet majd vele, illetve vállalja, hogy megkeresi a 
KI-t a témával kapcsolatban. 
 
 
 
 



4. Pályázatok 
 
Hegyközi Ilona tájékoztatja az elnökséget, hogy a beadott NEA pályázatról még nincs hír. A webmagazin 
pályázat elszámolása folyamatban van. További folyamatban lévő pályázat egy ünnepi kötet elkészítése 
volt (Katsányi Sándor és Papp István tiszteletére), amely egy szűk körben került bemutatásra.  
 
Barátné Hajdu Ágnes megkéri Hegyközi Ilonát, hogy Papp István születésnapja alkalmából írjon 
köszöntést a honlapra, illetve Kiss Gábort pedig Billédiné dr. Holló Ibolya születésnapja alkalmából, ami 
december 25-én lesz. 
 

5. Honlap, kommunikáció, webmagazin 
 
Haszonné Kiss Katalin folyamatosan frissíti az adatokat a honlapon, illetve az MKE Akadémia új 
előadásairól is készül majd híradás. 
 

6. Szervezeti ügyek 
 
Horváth Tamás tájékoztatja az elnökséget, hogy Zahuczky László (MKE BAZ Megyei szervezete) 
jelezte felé, hogy megvolt a tisztújító taggyűlésük, valamint a KTE-ben is változást történt, új elnök lett.  
 
Szikszai Tamara tájékoztatja az elnökséget, hogy a Komárom-Esztergom Megyei Szervezet jelezte, 
hogy gondjaik akadtak a szabályszerű működéssel kapcsolatban. Az elnökség javasolja, hogy kezeljük 
a helyzetet, és a főtitkár vegye fel a kapcsolatot velük ezügyben. 
 

7. Nemzetközi ügyek 
 
Barátné Hajdu Ágnes beszámol, hogy a Library Map of the World adatai felkerültek az IFLA honlapjára. 
Az iskolai könyvtárak statisztikai adatai hiányosak/nem elegendők a többi országéhoz képest, ezt a 
helyzetet valahogyan orvosolni kellene. 
 
Szóllás Péter tájékoztatja az elnökséget, hogy nincs meg az együttműködési készség a másik - oktatási 
- oldalról, amit valószínűleg a leterheltség okoz. 
 
Az elnökség tagjai közt beszélgetés folyik ezzel kapcsolatban. 
 

8. Díjak, kitüntetések 
 
Ez a pont már korábban tárgyalásra került. A Füzéki István Emlékérem díjazott kiértesítése és a 
honlapon történő híradás már megbeszélésre került. 
 

Ezzel a napirend lezárásra került. 

 

9. Egyebek  

 
Barátné Hajdu Ágnes tájékoztatja az elnökséget, hogy Szikszai Tamara szerződése december 15.-én 
lejár. Barátné Hajdu Ágnes javaslatot tesz, hogy megbízási szerződéssel meghosszabbítsák 
munkaviszonyát január 31.-éig. 
 
Határozat: 
 

Az elnökség egyhangúan megszavazza a fenti javaslatot. 
 

 
 
 
 



A következő elnökségi ülés időpontja 2022. január 5. szerda 10:30. 
 
Budapest, 2021. december 8. 

 
 
 
 
 

Szikszai Tamara 
jegyzőkönyvvezető 

 
Hitelesítők: 
 
 

 
Gerencsér Judit      Kiss Gábor 

          főtitkár          alelnök 


