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Jegyzőkönyv 

 

A Magyar Könyvtárosok Egyesülete elnöksége  

2022. december 7-én 8:00 órai kezdéssel tartott  

elnökségi üléséről.  
 

 
 Helyszín: Skype értekezlet - https://join.skype.com/FVMy4TOKTTer  
 

Jelen vannak az MKE elnökség tagjai:          Barátné Prof. 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 

Gyüszi László, KEM elnök 

 

 

 

       

Az elnökségi ülés jegyzőkönyvét Hantal Zsófia vezeti. A jegyzőkönyv vezetéséről ellenjavaslat nem történt.  

Felkért hitelesítők: Kiss Gábor és Gerencsér Judit. 

 

Meghívott résztvevő Gyüszi László, a KEM szervezeti elnöke a vándorgyűlés szervezőbizottsága nevében. 

 

Az elnökségi ülésen egyéb teendői okán nem tud részt venni dr. Redl Károly. 

 

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. MKE 54. Vándorgyűlés – előkészítés 

3. Szóllás Péter főosztályvezető úr tájékoztatója  

4. 2023 évi rendezvények  

5. MKE-OSZK együttműködési megállapodás 

6. Díjak, kitüntetések  

7. Szervezeti ügyek  

8. Választás 2023  

9. Nemzetközi ügyek  

10. Pályázatok  

11. Honlap, kommunikáció, webmagazin  

12. Egyebek 
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1. Határozat hozatala új tagok tagfelvételéről  

 

Hantal Zsófia ismerteti az előterjesztést. 2022 decemberében 4 tagjelölt kérte a felvételét az egyesületbe.  

 

2 fő Komárom-Esztergom Megyei Szervezet 

1 fő Múzeumi Szekció 

1 fő Pest Megyei Szervezet 

 

Az elnökség ellenszavazat nélkül elfogadja a határozatot 2023 jan 1. hatállyal.  

 

Ezzel a napirend lezárásra került. 

 

2. MKE 54. Vándorgyűlés  

 

Kiss Gábor felkérte a kaposvári kollégákat, hogy küldjék el az ígért protokollt. A KEM szervezetének taggyűlése  

dec. 12-én esedékes, akkor várható egyeztetés. 

 

Gyüszi László elmondja, hogy Mikolasek Zsófia beszélt az Edutus Egyetem rektor asszonyával, aki teljes 

együttműködésről biztosította őket a Vándorgyűlés lebonyolításával kapcsolatban. 

 

Ezzel a napirend lezárásra került. 

 

3. Szóllás Péter főosztályvezető úr tájékoztatója 

Szóllás Péter tájékoztat róla, hogy számos új kiadványozási jogkör került be a tevékenységei közé, főleg 

levéltári területről. A korábbi évekhez képest a Minőségi Könyvtári cím pályázatát előre hozták, az ODR 

pénzek elosztását is előbb rendezik.  

Az állami kitüntetések átadása már nagyon szűk körben történik a pandémia óta, de bíznak benne, hogy 

jövő évben már a személyes átadásra is sor kerülhet. 

A választásokat követően felállt új minisztérium az EMMI jogutódja, így jött létre a KIM, tulajdonképpen 

három korábbi minisztérium összeolvadva. A nyár és az ősz nagy része az átállás jegyében telt.  

Dec. 22 és jan. 9 között közigazgatási szünet lesz, a központi közigazgatási szervek nem látják el ez idő 

alatt a feladataikat. 

A jövő évi 20 %-os béremelés a legtöbb kifizető hely költségvetésébe automatikusan be van már építve, 

az egyházi és civil szervezetek esetén pedig támogatói okirattal kerül 2023-ban biztosítva a forrás. 

A Nemzeti Kulturális Tanács foglalkozik a szakterületi stratégiák kidolgozásával. Ez a tanács is átalakult 

- a főosztályra egyelőre nem érkezett ezzel kapcsolatban tájékoztatás, feladat. 

Jelenleg a szakértői jogszabályoknak van társadalmi egyeztetése. A mostani gyakorlat szerint a 

mesterszakos diploma után kell öt év gyakorlat, a tervezett módosítás ehelyett azt írná elő, hogy ugyan 

szükséges a mesterszakos diploma, de már a BS diploma után megszerzett gyakorlat is beleszámít a 

gyakorlati évekbe. 

A másik prioritás pedig a veszélyhelyzeti rendelet, mely az intézmények nyitva-tartásával foglalkozik. A 

rendelet leszögezi, hogy legyen minimális nyitvatartási idő, melyről az adott intézmény fenntartója dönthet 

az intézményvezető véleményének kikérése alapján, valamint, hogy egyes meghatározott szolgáltatásokat 

biztosítani kell. Fontos, hogy a munkavállalókat nem érheti joghátrány az energiaválság miatt. 



Kiss Gábor felveti, hogy a 39/2020-as rendelet, mely a könyvtári vezetők munkakörének betöltéséről 

szól, úgy fogalmaz, hogy az elvárások között szerepelnie kell a középfokú nyelvvizsgának is. Ez egyre 

nagyobb problémát okoz a munkakörök betöltésénél, mivel több diplomát bocsátottak ki nyelvvizsga 

nélkül már; így ezek hiányában, hiába felelnek meg a jelöltek szakmailag, nem lehet őket kinevezni a 

posztra. Kéri ennek felülvizsgálatát. 

Szóllás Péter jelzi, hogy ő is sok állásfoglaláskérést kap ezzel kapcsolatban – leszögezi, hogy itt 

nyelvtudásról van szó, nem nyelvvizsgáról. A pályázati kiírások abban az esetben nincsenek összhangban 

a jogszabályban rögzítettekkel, amennyiben arra hivatkozva teszik kötelezővé a nyelvvizsgát. 

Ezzel a napirend lezárásra került. 
 

 

4. 2023. évi rendezvények 

 

Oros Sándor elmondja, hogy az MKE Akadémia új előadása jövő szerdán megjelenik, két másik előadás kidolgozás 

alatt.  

 

Barátné Prof. Dr. Hajdu Ágnes jelzi, hogy a Könyvfőváros pályázaton két pályázatunk nyert. Az egyik a 

könyvfesztiválon lesz lebonyolítva, míg a másik egy író-olvasó találkozó lesz szeptember és november között, 

Budapest mesél címmel. Több helyszínen lesz budapesti írókkal beszélgetés. A pályázat részletei kidolgozás alatt. 

 

Ezzel a napirend lezárásra került. 

 

5. MKE-OSZK együttműködési megállapodás 

 

Barátné Prof. Dr. Hajdu Ágnes javasolja, hogy a megállapodást hosszabbítsuk meg, nagyobb intervallumra 

megkötve. 

 

Ezzel a napirend lezárásra került. 

 

6. Díjak, kitüntetések 
 

Gerencsér Judit kéri, hogy az Év fiatal könyvtárosa díj felhívása januárban kerüljön ki a kommunikációs 

csatornákra. 

 

Ezzel a napirend lezárásra kerül. 

 

6. Szervezeti ügyek 

 

Gerencsér Judit elmondja, hogy az adminisztrációs ügyek rendezése/intézése folyamatosan halad a szervezetekkel. 

A könyvelés dinamikus és jó ütemben halad a feldolgozása.  

 

A Kisalföldi Könyvtárosok Egyesületében megtörtént a tisztújítás.  

 

Ezzel a napirend lezárásra került. 

 

7. Választás 2023 

 

Horváth Tamás november 28-án megtörtént a bizottság első ülése. A feladatok kiosztása megtörtént, és a 

szervezetek felé kiküldött felhívások elkészültek. Jelölési határidőként 2023. február 14-ben maradtak. 

 

Ezzel a napirend lezárásra került. 

 

8. Nemzetközi ügyek 

 

Gerencsér Judit beszámol róla, hogy létrejött egy nemzetközi könyvtárszakmai fórum az ukrán könyvtáros 

egyesület szervezésében. Az eseményről videófelvétel készült. Nagyon nagy volt az érdeklődés, a világ minden 

területéről. A fórumon az ukrán kollégák elmondták, kik támogatták őket, valamint egyben egy együttműködési 



lehetőség volt, hogy megfogalmazzák, hol van még segítségre szükség, és kapcsolati lista is készült, hogy azon 

jelezhessék, akinek még támogatásra van szüksége. 

 

Barátné Prof. dr. Hajdu Ágnes jelzi, hogy jövő héten részt vesz a szerb könyvtáros egyesület megalakulásának 

75. évfordulóján. 

 

Ezzel a napirend lezárásra került. 

 

9. Pályázatok 

 

Molnár Ili jelzi, hogy az idei NEA pályázat elszámolásra került.  

 

Ezzel a napirend lezárásra került. 

 

10. Honlap, kommunikáció, webmagazin 

 

Barátné Prof. dr. Hajdu Ágnes felveti, hogy a szekciókat buzdítsák a hírek megküldésére.  

 

Ezzel a napirend lezárásra került. 

 

11. Egyebek 

 

LIBER konferencia 

 

Barátné Prof. Dr. Hajdu Ágnes felkéri az elnökséget, hogy a 2023-as budapesti LIBER konferencia részvételére 

az MKE írjon ki egy pályázatot a részvételi díj támogatására céljából 3 fő részére.  

 

Az elnökség ellenszavazat nélkül elfogadja a határozatot. 

 

 Pedagógusok támogatása 

 

Barátné Prof. Dr. Hajdu Ágnes úgy gondolja, hogy a felhívást támogassa az MKE, de saját állásfoglalás, vélemény 

megfogalmazásával. 

 

Az elnökség ellenszavazat nélkül elfogadja a határozatot. 

 

A következő elnökségi ülés időpontja 2023. január 4. 

 

 

Budapest, 2022. december 7.  

 

 

 

 

Hantal Zsófia 

jegyzőkönyvvezető 

 

Hitelesítők: 

 

 

 

 Gerencsér Judit     Kiss Gábor 
  


