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Jegyzőkönyv 
 

A Magyar Könyvtárosok Egyesülete elnöksége  
2022. szeptember 7-én 8:00 órai kezdéssel tartott  

elnökségi üléséről.  
 

 
 Helyszín: Skype értekezlet - https://join.skype.com/FVMy4TOKTTer  
 
Jelen vannak az MKE elnökség tagjai:         Barátné dr. Hajdu Ágnes  

Eszenyiné dr. Borbély Mária 
Gerencsér Judit 
Haszonné Kiss Katalin 
Oros Sándor 
Kiss Gábor 

                Szóllás Péter   
                Venyigéné Makrányi Margit 
       
Tanácselnök:     Horváth Tamás  
EB-elnök:     dr. Aczél-Partos Adrienn 

    
Meghívottak:                Hantal Zsófia titkárság 
                Molnár Jánosné titkárság 

Hegyközi Ilona 
Horváth Péter Somogy Megyei Szervezet elnöke 
Kiss Gábor a MATE Egyetemi Könyvtár és Levéltár 
főigazgatója 
 
 
 
       

Az elnökségi ülés jegyzőkönyvét Molnár Ilona vezeti. A jegyzőkönyv vezetéséről ellenjavaslat nem 
történt.  
Felkért hitelesítők: Kiss Gábor és Gerencsér Judit. 
 
Meghívott résztvevők Kiss Gábor, a MATE Egyetemi Könyvtár és Levéltár igazgatója és 
Horváth Péter, a Somogy Megyei Szervezet elnöke a Vándorgyűlés szervezői nevében. 
 
Az elnökségi ülésen egyéb teendői okán nem tud részt venni dr. Redl Károly. 
 
 
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 – értékelés  
3. MKE 54. Vándorgyűlés – előkészítés  
4. 2022. és a 2023 évi rendezvények  
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a. Budapesti Nemzetközi Könyvfesztivál  
5. Pályázatok  
6. Szervezeti ügyek  
7. Választás 2023  
8. Szabályzatok  
9. Nemzetközi ügyek  
10. Honlap, kommunikáció, webmagazin  
11. Díjak, kitüntetések  
12. Egyebek 
 
1. Határozat hozatala új tagok tagfelvételéről  
 
Hantal Zsófia ismerteti az előterjesztést. 2022 szeptemberében 20 tagjelölt kérte a felvételét az 
egyesületbe.  

 

1.  1 fő Bács-Kiskun Megyei Szervezet 

2.  2 fő Békés Megyei Szervezet 

3.  1 fő Bibliográfiai Szekció 

4.  1 fő Borsod Megyei Szervezet 

5.  1 fő Gyermekkönyvtáros Szekció 

6.  3 fő Heves Megyei Szervezet 

7.  1 fő Jogi Szekció 

8.  1 fő Múzeumi Szervezet 

9.  1 fő Olvasószolgálat 

10.  4 fő Pest Megyei Szervezet 

11.  2 fő Somogy Megyei Szervezet 

12.  2 fő Tudományos Szakkönyvtári Szekció 

 

 

Az elnökség ellenszavazat nélkül elfogadja a határozatot. 

 
Ezzel a napirend lezárásra került. 

 
2. MKE 53. Vándorgyűlés – értékelés 
 
Kiss Gábor alelnök elmondja, hogy 2 év személyes kihagyás után egy tartalmas, programokban gazdag 
vándorgyűlést sikerült együtt megszervezni és lebonyolítani. Érdekes, új kulturális programokat láttunk. 
 
A szekciókról beszámolók hangzanak el.  
 
Kiss Gábor (Kaposvár) prezentációval készült és bemutatva az elégedettségi kérdőívre adott 
válaszokat. Sok új szakmai és emberi tapasztalattal gazdagodott. Szakmai pályafutása alatt ez volt egy 
olyan rendezvény, amit csapatépítésként is használhattak a kollégák. A tatabányai könyvtárosoknak 
mindenképp segítséget nyújtanak majd a jövő évi vándorgyűlés szervezéséhez és a honlap 
szerkesztéséhez. 
 
Horváth Péter megköszöni Kiss Gábor igazgatónak a szervezést és ő is pozitív tapasztalatairól számol 
be. A városban nagyon jó visszhangja volt a vándorgyűlésnek. 
 
Hegyközi Ilona jelzi, hogy az elszámolás folyamatban, várjuk a végső vándorgyűlési számlát. 
 
Barátné Dr. Prof. Hajdu Ágnes úgy véli, tanulság a programfüzet kapcsán, hogy a nyomtatott 
programfüzet ideje lejárt, interneten-telefonon keresztül már minden elérhető. 
 
Kiss Gábor alelnök megjegyzi, hogy a facebookos megjelenés nagyon hasznos volt, sok emberhez elért. 
 



Barátné Dr. Prof. Hajdu Ágnes elmondja, hogy a zöldkönyvtári szekció nagy létszáma elgondolkodtató 
a jövőre nézve, a 3. legnépszerűbb szekció volt a délutáni időpont ellenére. A vándorgyűlésen résztvevő 
kollégák pedig élvezték, hogy újra személyesen találkozhattak. 
 
Ezzel a napirend lezárásra került. 
 
3. MKE 54. Vándorgyűlés – előkészítés 
 
Kiss Gábor beszámol róla, hogy megkereste Mikolasek Zsófiát a következő évi vándorgyűlés 
előkészítésére. 
 
Erről egyeztetés zajlik.  
 
Gerencsér Judit jelzi, hogy a következő évi vándorgyűlés szervezőivel, a Komárom-Esztergom Megyei 
szervezettel egyeztetés zajlott a szervezeti tagság rendezésére, mert jelenleg nagyon alacsony a 
taglétszám és nehézségekkel működnek. Erre megoldást kell találni. A  
 
A probléma megoldásának első lépése, hogy a szervezet október elején egy szakmai nap keretében 
tisztújítást is tart, melyen a főtitkár asszony zelőadást tart.  
 
Barátné Dr. Prof. Hajdu Ágnes megjegyzi, hogy figyelembe véve a körülményeket is, fokozottabb 
elnökségi támogatásra lesz szükség a tatabányai vándorgyűlés szervezésénél. 
 
Ezzel a napirend lezárásra került. 
 
4. 2022. évi és 2023. évi rendezvények 
 

- Budapesti Nemzetközi Könyvfesztivál 
 
Barátné dr. Hajdu Ágnes beszámol róla, hogy elkészült a részletes program, melynek alapja a 2 évvel 
ezelőtti program, amely a covid miatt végül nem került megvalósításra. Szombati napra a 
gyermekkönyvtári programoka lesznek. Az utóbbi évek alacsony látogatottsága megoldására idén 
hatékony marketing tevékenységre van szükség. Felkéri Haszonné Kiss Katalint és Oros Sándort, hogy 
legyen ennek a tevékenységnek a mozgatórugói, valamint az elnökség tagjait kéri, hogy vegyenek részt 
a két napos programon. 
 

- MKE Akadémia 
 
Oros Sándor jelzi, hogy a következő programok kialakulóban vannak. 
 
Ezzel a napirend lezárásra került. 
 
 
5. Pályázatok 
 
Hegyközi Ilona beszámol róla, hogy beadásra került az EMMI hiánypótlás, sokat dolgoztunk vele. 
 
Ezzel a napirend lezárásra kerül. 
 
 
6. Szervezeti ügyek 
 
Hantal Zsófia elmondja, hogy a szervezeti számlák feldolgozása folyamatos. Jelenleg 1689 egyéni és 
66 testületi tagunk van. 
 
Ezzel a napirend lezárásra került. 
 
 



7. Választás 2023 
 
Gerencsér Judit jelzi, hogy előkészítés megkezdődik. Az elnökség feladata először a választási 
bizottság felkérése. A választási bizottság tagjairól egyeztetés zajlik. 
 
A tanácsülésen beszélni kell a szervezetek tisztújításáról, melynek meg kell előznie az egyesület 
elnökség választását. 
 
Ezzel a napirend lezárásra került. 
 
 
8. Szabályzatok 
 
Gerencsér Judit jelzi, hogy az ÁSZ-hoz beküldött szabályzatok felkerülnek a honlapra is. 
 
Ezzel a napirend lezárásra került. 
 
 
9. Nemzetközi ügyek 
 
Barátné Dr. Prof. Hajdu Ágnes elmondja, hogy az IFLA és a CLIP, az angol könyvtárak egyesülete 
kiadott egy zöld könyvtári manifesztumot Green Libraries Manifesto címmel, amihez kéri az elnökség 
beleegyezését az aláírásra. 
 
Az elnökség ellenszavazat nélkül jóváhagyja, hogy Barátné Dr. Prof. Hajdu Ágnes aláírja a 
manifesztumot. 
 
Barátné Dr. Prof. Hajdu Ágnes előadás tartott az IFLA konferencián Dublinban arról, hogy milyen 
tevékenységet folytatott az MKE a Covid alatt. A székelyudvarhelyi konferencián dr. Redl Károly 
képviselte az egyesületet. 
 
Ezzel a napirend lezárásra került. 
 
 
10. Honlap, kommunikáció, webmagazin 
 
Oros Sándor beszámol, hogy a WEB magazin következő száma elkészült és közzé tehető. 
A könyvfesztivál programját népszerűsítik. 
 
Barátné Dr. Prof. Hajdu Ágnes jelzi, hogy Tompa Andrea fog dedikálni a könyvfesztiválon. 
 
Hantal Zsófi jelenti, hogy az új tagdíjadatbázis folyamatban van, a hibákat javítjuk. Az elnökségnek 
kiküldjük észrevételezésre és szeptember 21-ig várjuk a javaslatokat. 
 
Ezzel a napirend lezárásra került. 
 
 
11. Díjak, kitüntetések 
 
Kiss Gábor jelzi, hogy a Füzéki István Emlékérem díjra a jelölést el kell kezdeni. A kuratórium tagjai 
közül 2 fő elhalálozott, így javasolja, hogy az előző év kuratóriumi tagjait vonják be, így Arató Antalt és 
Haraszti Pálnét kérjük fel. 
 
Az elnökség ellenszavazat nélkül jóváhagyja a javaslatot a felkérésekre. 
 
Ezzel a napirend lezárásra került. 
 
12. Egyebek 



 
Barátné Dr. Prof. Hajdu Ágnes jelzi, hogy az ELTE Savaria Egyetemi Központtól felkérést kapott az 
MKE elnöksége egy köszöntő előadás megtartására, és Gerencsér Judit fogja képviselni az egyesületet. 
 
Emellett felkéri Szóllás Pétert, hogy az újjáalakult minisztériumról tartson egy beszámolót. 
 
Szóllás Péter kér erről egy hivatalos felkérőt és biztosítja az elnökséget, hogy ennek októberben eleget 
tud tenni. 
 
Ezzel a napirend lezárásra került. 
 
 
A következő elnökségi ülés időpontja 2022. október 19. 
 
 
Budapest, 2022. szeptember 7. 

 
 
 
 

Molnár Ilona 
jegyzőkönyvvezető 

 
Hitelesítők: 
 
 

 
      Kiss Gábor 

  


