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Jegyzőkönyv 
 

A Magyar Könyvtárosok Egyesülete elnöksége 
2022. október 19-én 10:40 órai kezdéssel tartott 

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

 Gerencsér Judit 
 Haszonné Kiss Katalin 
 Oros Sándor 
 Kiss Gábor 

               
Tanácselnök:     Horváth Tamás  

    
Meghívottak:     Molnár Jánosné titkárság 

 Hegyközi Ilona  
 
 

Az elnökségi ülésen egyéb teendői okán nem tud részt venni: Eszenyiné dr. Borbély Mária, dr. 
Redl Károly, dr. Aczél-Partos Adrienn, Szóllás Péter, Venyigéné Makrányi Margit, Hantal Zsófia 
titkárság 
 
Az elnökségi ülés jegyzőkönyvét Molnár Jánosné vezeti. A jegyzőkönyv vezetéséről 
ellenjavaslat nem történt.  
Felkért hitelesítők: Kiss Gábor és Gerencsér Judit. 
 
Barátné Prof. 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. Szóllás Péter főosztályvezető tájékoztatója  
3. MKE 54. Vándorgyűlés – előkészítés  
4. 2022. és a 2023 évi rendezvények  
5. Díjak, kitüntetések  
6. Szervezeti ügyek  
7. Választás 2023  
8. Véleményezési feladatok  
9. Nemzetközi ügyek  
10. Pályázatok  
11. Honlap, kommunikáció, webmagazin  
12. Egyebek 
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1. Határozat hozatala új tagok tagfelvételéről  
 
Molnár Jánosné ismerteti az előterjesztést. 2022 októberében 11 tagjelölt kérte a felvételét az 
egyesületbe.  

 

1 fő Könyvtárostanárok Egyesülete 

1 fő Közkönyvtári Egylet 

2 fő Múzeumi Szervezet 

1 fő Olvasószolgálat 

2 fő Pest Megyei Szervezet 

1 fő Társadalomtudományi Szekció 

1 fő 
Tudományos Szakkönyvtári 
Szekció 

2 fő Zenei Szervezet 

 

Az elnökség ellenszavazat nélkül elfogadja a határozatot.   

 
Ezzel a napirend lezárásra került. 

 
2. Szóllás Péter főosztályvezető tájékoztatója  
 
Szóllás Péter nem tudott részt venni az ülésen, a napirend később kerül megtárgyalásra. 
 
Ezzel a napirend lezárásra került. 
 
3. MKE 54. Vándorgyűlés – előkészítés 
 
Kiss Gábor elmondja, hogy még egyeztetés zajlik a tárgyalópartnerekről, a Komárom-
Esztergom Megyei Szervezetben a tagsági létszámot rendezni kell a sikeres működéshez és 
hatékony szervezéshez. 
  
Gerencsér Judit beszámol róla, hogy a Komárom-Esztergom Megyei Szervezet. rendezvényen 
részt vett, ahol egy órás előadást tartott az egyesületi életről, a tagtoborzást segítve ezzel. 
Gyüszi László vállalja az elnökségi posztot, amennyiben a szervezetet eléri a minimum 
létszámot. Lelkesek és várják a jövő évi vándorgyűlést. 
Gerencsér Judit tájékoztatta őket, hogy január folyamán menne el az elnökség egy előzetes 
vándorgyűlési megbeszélésre. 
 
Ezzel a napirend lezárásra került. 
 
4. 2022. és 2023. évi rendezvények 
 
Barátné Prof. Dr. Hajdu Ágnes tájékoztat róla, hogy 2023-ban ismét lesz kompetencia 
konferencia, és felkéri az elnökséget, hogy magyar előadókra tegyen javaslatokat.  
 
Haszonné Kiss Katalin témajavaslatáról (Covid-19 járvány hatása a mentális egészségre) 
egyeztetés zajlik. 
 
Ezzel a napirend lezárásra került. 
 
5. Díjak, kitüntetések, programok  
 
Kiss Gábor beszámol róla, hogy a következő napon, október 20-án kerül megrendezésre a 
Füzéki István Emlékérem díjátadó ünnepség.  



Az emlékérem felterjesztési felhívásra egy javaslat érkezett, az MKE elnökség részéről, Mándli 
Gyula személyében, így a díjazott ő lett. Utoljára személyesen két éve került sor az ünnepségre, 
ezért Billédiné dr. Holló Ibolyának is most kerül átadásra a Füzéki Emlékérem, melyet 2021-ben 
ő kapott meg. 
 
Barátné Prof. Dr. Hajdu Ágnes tájékoztat arról, hogy a jövő évi könyvfesztiválon az MKE a 
FSZEK-et kéri fel közös részvételre tekintve a Könyvfőváros programot is, mert figyelembe véve 
az idei költségek mértékét, az egyesület önállóan ennyit nem tud a továbbiakban erre a 
rendezvényre erre fordítani.  
 
Az idei könyvfesztiválon a kiadói előadások is nagyon színvonalasok voltak, de nem volt nagy 
létszámú közönség, a jövőben erre jobban rá kell dolgozni. 
 
Ezzel a napirend lezárásra kerül. 
 
6. Szervezeti ügyek 
  
Gerencsér Judit jelenti, hogy a szeptember 29-i tanácsülésen elmondták a szervezeteknek, 
hogy a szervezetek választásai meg kell, hogy előzzék központi elnökségi választást. 
 
Ezzel a napirend lezárásra került. 
 
7. Választás 2023  
  
Gerencsér Judit elmondja, hogy a választási bizottság tagjainak felkérése folyamatban van, az 
elnökség egyeztet a felkért bizottsági tagok névsoráról: 
 
Bárdosi Mónika   Bibliográfiai Szekció 
Bazsóné Megyes Klára  Pest Megyei Szervezet 
Békésiné Bognár Noémi Társadalomtudományi Szekció 
Budavári Klára   Gyermekkönyvtáros Szekció 
Hertelendy Helga  Somogy Megyei Szervezet 
Horváth Tamás   Mezőgazdasági Szekció 
Kiss Barbara   Tolna Megyei Szervezet 
Kukkonka Judit   Csongrád Megyei Szervezet 
Verle Ágnes   Heves Megyei Szervezet 
 
A főtitkár egyeztet a jelöltekkel és tájékoztatja az elnökséget erről. Majd megtörténik a hivatalos 
felkérésük levélben és el tud indulni a szakmai előkészítés.  
 
Ezzel a napirend lezárásra került. 
 
8. Véleményezési feladatok  
 
Gerencsér Judit beszámol, hogy október elején megkeresés érkezett a Társadalmi 
Felzárkózásért Felelős Helyettes Államtitkárságtól - EFOP PLUSZ OP tervezet 
véleményezésére. Szervezeti javaslat nem érkezett, így az elnök és a főtitkár elkészített a 
javaslatot, amely feltöltésre került a felületre.  
 
Ezzel a napirend lezárásra került. 
 
9. Nemzetközi ügyek 
 
Barátné Prof. Dr. Hajdu Ágnes jelzi, hogy a Szerb Könyvtáros Egyesület alapításának 75. 
évfordulója alkalmából konferenciát szervez Belgrádban, amelyre elnök asszonyt meghívták, 



valamint tájékoztat, hogy az IFLA-tól kaptunk egy kérdőívet a tagdíjakkal kapcsolatban, jövőre 
ott is választások lesznek. 
 
Ezzel a napirend lezárásra került. 
 
10. Pályázatok  
 
Hegyközi Ilona elmondja, hogy a Vándorgyűlés és a Kompetencia konferencia elszámolása 
ebben a hónapban esedékes. Három nyertes pályázatról számol be: 
 
- Könyvtárak és a hiteles tájékoztatás, avagy mit tehetünk az álhírek terjedése ellen. 

Szakmai konferencia és interaktív gyakorlati workshop megrendezésére 
 
- A Magyar Könyvtárosok Egyesülete 2023. évi kompetencia-konferenciájának 
megszervezésére 
 
- A Magyar Könyvtárosok Egyesülete 54. vándorgyűlésének megszervezésére 
 
Az EMMI pályázat újra beadott elszámolásáról nem kaptunk információt. 
   
Ezzel a napirend lezárásra került. 
 
11. Honlap, kommunikáció, webmagazin 
 
Barátné Prof. Dr. Hajdu Ágnes elmondja, hogy Kiss Gábor a könyvfesztiválról két interjút adott. 
 
Ezzel a napirend lezárásra került. 
 
12. Egyebek 
 
Barátné Prof. Dr. Hajdu Ágnes tájékoztat, hogy a Köznevelési Államtitkárság szakmai 

egyeztetést hirdetett 2022. október 25 -re. Ennek keretében tájékoztatást adnak az elmúlt 

időszak jogszabályi és vizsgáztatási szabályainak változásáról, valamint a nemrég megjelent 

képesítővizsga elnöki pályázati feltételeiről. Szakmai megbeszélésük célja, az elmúlt időszak 

tapasztalatainak összegzése és jövőbeni munkák tervezése. Az MKE Hangodi Ágnest delegálta 

a megbeszélésre. 

Ezen kívül Dúró Dórával, az Országgyűlés alelnökével lesz találkozója, így kéri az elnökség 
tagjait, hogy tájékoztassák a könyvtárak helyzetéről az energiaválsággal kapcsolatban. 
 
Elmondja továbbá, hogy az INKA ügyintézés során az ügyvéd újabb levelet adott be a 
megszüntetéssel kapcsolatban. 
 
Haszonné Kiss Katalin elmondja, hogy ebben az évben a megszokott nyitvatartással várják az 
olvasókat. Életbe lépett egy takarékossági intézkedés, 20 fok lehet a könyvtárakban. 
Melegedővé alakítanak át könyvtárakat. Veszprémben Fodor Péter előadása kapcsán kiderült, 
hogy nem csökkent a látogatottság a covidjárvány alatt, sőt meg is haladta a könyvtárhasználók 
száma az előző évet. 
 
Gerencsér Judit beszámol az OSZK-ban történő energiatakarékossági intézkedésekről. 
Elmondja, hogy nagyon sok új olvasó van, valamint megnyitották az új, energiahatékony 
olvasótermet (déli olvasó).  A szolgáltatásokat két olvasóterembe csoportosították, és konkrét 
energiatakarékossági intézkedéseket vezettek be. A nyitva tartás idő módosítása most van 
folyamatban, a KI kollégái is besegítenek szakmai ajánlások elkészítése által.  
 



Kiss Gábor elmondja, hogy szűkíteniük kell a szolgáltatásaikat, három nagyobb könyvtárukból 
csak egy fog üzemelni. 

 
Egyeztetés zajlik arról, hogy az MKE, mint szakmai szervezet mit tud tenni, hogy hatékonyan 
tudjuk segíteni a könyvtárakat ebben a nehéz időszakban. 
 
Barátné Prof. Dr. Hajdu Ágnes úgy véli, hogy MKE akadémia előadást lehetne tartani ebben a 
témában. 
 
Ezzel a napirend lezárásra került. 
 
A következő elnökségi ülés időpontja 2022. november 9. 10 óra 40 
 
 
Budapest, 2022. október 19. 

 
 

Molnár Ilona 
jegyzőkönyvvezető 

 
Hitelesítők: 
 
 
 

Gerencsér Judit      Kiss Gábor 
  


