
ffi A kettős könywÍtelt vezető egyéb szervezet I
egyszeríísített beszámolója és közhasznúsági melléklete I PK-L42

Tárgyév: ETóTITa]Fővárosí TTörvényszék:

Beküldő adata.

Vise|t név:

Születési név:

Anyja neve:

E|őtag családi név

Bakos

Első utónév

Klára

I(lára

Márta

Születési ország neve:

szu|etési telepulés neve:

Sztiletési ideje: lrT,lrtr-m-m

További utónevek

Szervezet neve:

Magyar KÖnyvtárosok EgyesÜ|ete

szervezet székhelye:
lrányÍtószám. 

EEEE
TeIepü|és: Budapest

Közterület neve: Budavári Patota KözterijIet je||ege: l.rr"" 
---l

l*.-llr'eo_--l lépcsoilL: r-_-1 Eme|et:

Beiegyző határozat száma: EE ffi . I d oleImn tEI sFferl I ffi
Iolíl,,ffi,,['l;[íJ-_n
EEEEEEEE-E-EE

Nyi|vántartási szám:

Szervezet adószáma:

Képvise|ő neve:

Képviselő aláírása:

Bakos Klára

t
Keltezés:

Budapest EEEE-EE-EE
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A kettős könywitelt vezető egyéb szervezet I
egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete I PK-142

szervezet neve:

lete

Az egyszerűsített éves beszámo!ó mérlege (Adatok ezerforintban.)
E|őző év E|őző év

he|yesbítése
Tárgyév

ESZKÖZÖK (nxrívÁx)

A. Befektetetteszközök 37'l 189

l. |mmateriá|is javak

||' Tárgyi eszközök 377 189

|| |. Befektetett pénzÜgyi eszközök

B. Forgóeszközök 6 387 10 456

|. Kész|etek

||. Követelések 3[8 159

|||. Értékpapírok

lV. Pénzeszközök 6 23S to 297
c. Aktív időbe|i e|határo|ások 724 18

EszKÖzÖK ÖssZEsEN 7 448 10 663
FORRASOK (PASSZTVAK)

D. saját tóke 6 504 I4:t3
|. |ndu|ó tőke/jegyrzett tőke o
| |' Tőkevá|tozás/eredmény 5 619 I 579

i l t . Lekötött tarta|ék

|V. Értéke|ési tarta|ék

V. Tárgyévi eredmény a|aptevékenységbő| 795 854

V|. TárgyéV. erdemény Vá||a|kozási tevékenységbÓ| 90 o
E. cé|tarta|ékok

F. Köte|ezettségek L74 633
|. Hátrasorolt köte|ezettsegek

| |. Hosszú |ejáratú köte|ezettségek

l||. Rövid lejáratú kötelezettségek L74 633

G. Passzív időbe|i e|határo|ások 810 597

FoRRÁsoK tsszEsEN 7 4 8 4 10 663

KittiItó verzió :2.64.0 Nyomtatvány verzió: 1.6 Nyomtatva: 2015.04.16 L4.4.29



# | a. kettős könywitelt vezető egyéb szerveze. I

ffi | 
.sv""""űsített beszárnóroji ai úó"r'E""".n-"agi-m-eltcttete 

I 
ex-r+z

Szervezet neve:

Magyar Könywárosok Egyesülete

Az egyszerűsített éves beszámoló eredmény.kimutatása (Adatokezerforintban.)
ArapreveKenys( )g Vá|lalkozás| tevékenység Osszesen

előző év előző év
helyesbÍtése

tárgyév előző év előző év
helyesbÍtése

tárgyév előző év előző év
helyesbÍtésc

tárgyév

1. Értékesítés nettó árbevétele 577 7, O2G 9( 667 L OzG

2 4ktivá|t saját te|.iesítmények

3. Egyéb bevéte|ek
17 566 25 6t2 17 s6G 25 6'L2

. tqgdit' a|apítótó| kapon
DeÍ|zetes 4 095 I 958 4 095 a 95€

- támogatások 13 453 L6 425 13 453 L6 428

- adományok
223 223

4. PénzÚgyi műve|etek bevéte|ei

5. RendkíVÜ|i bevéte|ek c
ebbő| :

- a|apítótó| kapott befizetés

- támogatások

A. osszes bevéte| (1+2+3+4+5) la 14G 26 64i 9( 1a 23€ 26 64i

ebbő|: közhasznú tevékenység
bevételei LA LAT, 26 6'4i LA l í f . 26 64i

6. Anyagje||egÍi ráÍordítások 12 6()C 21 9A! L2 6oC 21 9a:

7. Szemé|yi je||egű ráfordítások 4 330 3 424 4 33C 3 424

ebbő|: vezetó tisztségvise|ők
luttatasal 559 55€

a. Értékcsökkenési leírás 352 219 352 2LS

9. Egyéb ráfordítások 41 4i

10. PénzÜovi műve|etek
ráfordítása-í- Li Li L:. Li

Kitö|tő verzió:2.64.0 Nyomtawány verzió:1.6 Nyomtatva: 2015,04.16 L4.4.29



A kettős könywitelt vezető egyéb szervezet I
egyszerűsített beszámolója és közhá-sznúsági me|léklete I nx-r+z

Szervezet neve:

Az egyszerűsített éves beszámoló eredmény-kimutatása 2. (Adatok ezer forintban.)
AIaptevékenység Vá||a|kozási tevékenység tsszesen

előző év előző év
helyesbÍtése

tárgyév előző év előző év
helyesbítése

tárgyév előző év előző év
helyesbÍtésé

tárgyév

11. RendkívÜ|i ráford ítások 1( 153 1( 154

B. Összes ráÍordítás
(6+7+8+9+10+11) 17 35t 25 793 17 351 25 79i

ebbő| : közhasznÚ tevékenység
ráfordításai 17 35t 25793 17 351 25 79i

C. Adózás e|őtti eredmény (A-B) 795 85.( 9( aa5 8'54

72. AdőÍizetési köte|ezettséo

D. Adózott eredmény (c-r2)
795 454 9( aas 854

13. Jóváhagyott oszta|ék

E. Tárgyévi eredmény (D-13)
79'5 854 9( 8as 854

Tájékoztató adatok

A. Központi kö|tségvetési
tamogatas L3 24Í 13 954 L3 248 t3 954

B' He|Vi önkormánvzati
kö|tséóVetési támo.gatás

C. Az Euróoai Unió strukturá|is
a|apiaiból. í||etve a Kohéziós
A|apbó| nyújtott támogatás

D. NormatíV támogatás

E' A szemé|Vi iövede|amadó
meq határozótf részének adőző
renE|eIkezése szerinti
Íe|haszná|ásáró| sző|ó 1996. évi
CXXV|.törvény a|apján kiuta|t
osszeg

9! 101 9! 101

F. Közszo|gá|tatási bevéte|

Az adatok kön1nrvizsgá|ana| a|á Vannak támasztva. 
Könywizsgálői záradék

] lsen m Nem
Kitö|tő verzió:2.64.0 Nyomtatvány verzió:1.6 Nyomtatva: 2015.04.16 L4.4A.29



A kettős kiinyrruitelt vezető egyéb szervezet I
egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete I PK-I42

1. szervezet azonosító adatai

1.1 Név

KönyvtáÍos(}k E gy€sii I g(e

1.2 Székhely

Irányítószám'EEEE Te|epÜ|és:

KözterÜ|et neve: Palota KözterÜ|et je||ege:
utca

Házszámi Lépcsőház: 
|--l Eme|et: Ajtó: 

|;39-l
1.3 Bejegyző határozat száma: m. ffi.l6lobFmrEgl8|''] ,EE
1.4 Nyilvántartási szám:

1.4 szervezet adószáma:

lolTl,,[ölT,, lTT4 hTTl
EEEEEEEE]-E-EE

1.6 Képvisető neve: KIára

F

2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása

Eg!'esu|et €|ösegÍri a lÜ|!'!í&i szalcerii|€{fiez wrozó h'|!|rcl.s '!gg7.é,,i cxl. Éí!'áry' s{.s
po'}tiöibaí' 'nag&dÍozo{t nyilt'ánoG ki'nyfiá'i e|.Fft|de[**'r8k.HJgsÜ|ésúL ErxrclárÉeléban.
'sii|€ti cé|i$ná|( m€nnlógÍ|És*aor{n a tÉrsslorrr űa ü cgyŰn |{iirt'$ érddo.rra|r |íüotá$Í!Éllére au

|bgtíÜ!*( man*r &s'2 b€*eÍ'*}. k&ilúBz6 krztrffiznű b\r*fiqíüáec tá$e d:
v*ae rÉ*r a ld|nynárpo||d*t {is r ga*roddorn |nbrmádóc aeüs|il *#lkeln"

s|él a krnin,tű.o{'o|q *ááldÍodr|ml t{|ö|oetnráa* vŰ0rö|q uÍen|m á |ó{s^fiűÍrr( {* | *Üd.lro{Ü.|m|
|ntÉímáí!!Íü( s3enti sró#t ág grrgt áí(l3.dDÜ |(tpcsa|ábt *.Ld.aÉnt'gL rc Ípd *

apÍ{á tryisnd( sat|ilral é!5 őB|*ftÜ8 lgrrorcarfu & íglssad hlvdttsfudsnr|s ál}k hgÍ.Íl c
és ss *-m'ább|dpaés |(éfdé$€íDeÍt; n9Fic|ll|t}G| |dséÜi És ta&ear&ryu*Í 8 t#{l

és egyiiBnÍikt'rlésben tCIráüö|éPaése|Gl sz€Í!.etr

3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként)

3.1. Közhasznú tevékenység megnevezése: Tu kutatás
3.2 Közhasznú tevékenységhez kapcso|ódó közfe|adat' jogszabá|yhely: 997.évi cxL.Tv

3.3 Közhasznú tevékenység cé|csoportja; könvvtár. munkához
3.4 Közhasznú tevékenységbő| részesÜlők |étszáma:

3.5 Közhasznú tevékenység főbb eredményei:

rudsmln!fiÜ€
k támog#s&a' n'dom*ítyÜg güá('t|{ presrÚzs cÜrtró**' fieil

bergk €|isrn€Íése" orszog1rs sad{rnai |srrrm rcramÉs*.

Kitö|tő verzió:2.64.0 Nyomtatvány verzió:1.6 Nyomtatva: 2015.04.16 L4.48.29



A kettős könvrryitelt vezető eevéb szervezet i
egyszerűsített beszámolója és közhásznúsági melléklete I Yw-t+z

1. szervezet azonosító adata.

3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként)

1.1 Név

E'g!'€|siiIgÍe

1.2 székhely

l rányítószám.EEEE Te|epÜ|és:

KözterÜ|et neve:

Házszám:.E ^

Palota KözterÜ|et je||ege:

lF.éT-l 
Lépcsőház: |_-__-l Eme|et: Ajtó: |;a-___-l

1.3 Beiegyző határozat száma: m m.EEEEmlHgl8I-{ ,En

1.4 Nyilvántartási szám:

1.4 szervezet adószáma:

I o l-r-1,,1 oTTl,, lTl-iTdTl
-E-EE

1.6 Képviselő neve: Bakos Klára

I

2.Tárgyévben végzett alapcé! szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása

3.1. Közhasznú tevékenység megnevezése:

3.2 Közhasznú tevékenységhez kapcso|ódó közÍe|adat, jogszabá|yhe|y: 1997.évi cxL Tv.55.s.

3.3 Közhasznú tevékenység cé|csoportja: munkához

3.4 Közhasznú tevékenységbő| részesÜ|ők létszáma:

3.5 Közhasznú tevékenység főbb eredményei:

uká' intÉeffi{Ít'rgt
t'€.títÉ& *z{lnÍ}ÍlÍ ffi2dzts *metéÉe.

ts

Kitö|tő verzió:2.64.0 Nyomtatvány verzió:1.6 Nyomtawa: 2015.04.16 L4.8.25



A kettős könyrruitelt vezető egyéb szervezet I
egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete I PK-]-42

1. szervezet azonosÍtó adata.

2.Tárgyévben végzett alapcéI szer.nt. és közhasznú tevékenységek bemutatása

3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként)

1.1 Név

Eglr€sül€t€

1.2 Székhely

Irányítószám.EEEE Te|epÜ|és'

Közterület neve: Palota KözterÜ|et je||ege:

lF.éj-l 
Lépcsőház: Ajtó: ill

1.3 Beiegyző határozat száma: Etr. Efi.|do"leFtriltnglslól,EE
1.4Ny.lvántartásiszám: FF|z[olTl,,lTEFTTl
1.4szervezetadószáma. EEEEEEEE-E-EE
1'6 Képviselő neve: Klára

3.1 Közhasznú tevékenység megnevezése:

3'2 KÓzhasznú tevékenységhez kapcso|ódó közfeladat' jogszabá|yhe|y: 1997.évi CXL Tv.

3.3 Közhasznú tevékenység cé|csoportja:

3.4 Közhasznú tevékenységből részesü|ők |étszáma:
3.5 Kozhasznú tevékenység főbb eredményei:

ÍáÍnogss. ü|og*Htt}ezágt. ás á to{dlÍoűs totlryt*.

Kitö|tő verzió:2.M.0 Nyomtatvány verzió:1'6 Nyomtatva: 2015.04. 16 L4.8.29



A kettős kiinvrryitelt vezető eqvéb szervezet i
egyszerűsített beszámotója és közhá3znúsági melléklete I ex-r+z

1. szervezét azonosító adatai

2.Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása

3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként)

1.1 Név

K.'nyvÉr{}s('k E'gy€sii |€re

1.2 székhely

Irányítószám. EEEE TeIepÜ|és:

KözterÍj|et neve: Budavári Palota KözterÜ|et je||ege:

Lépcsőház: Ajtó: 
|43;__--_l

1.3 Bejegyző határozat száma: m. EE . |6IdFT-4ml I rl glald, En
1.4 Nyilvántartási szám:

1.4 szervezet adószáma:

[olTl,,l olTl,/ [ B IeTtIT]
EEEEEEEE-E-EE

1.6 Képvise|ő neve: Klára

F.

3.1. Közhasznú tevékenység megnevezése:

3.2 Kőzhaszn ú tevékenység h ez kapcsolódó közf e| ad at' jogszabá|yhe |y: 1997.évi CXL.Tv 55.s (1) c.

3.3 Közhasznú tevékenység cé|csoportja:

3.4 Közhasznú tevékenységbő| részesü|ók |étszáma:
3.5 Közhasznú tevékenység főbb eredményei:

1000000

8 lÓíÍt't'É|rgy és r Úsda|o'n |írPCs|E' nö r krnl'v*1oaoft' ra . I
a lrxlmffiis irÜÜ*lsts siltű|dilg.( }nganÍg' !íűddmü.

Kitö|tó veÍzió:2.64.0 Nyomtatvány verzió:1.6 Nyomtatva: 2015.04.16 14.8.29



düe

ffi
A kettős könwvítelt vezető egvéb szervezet t

egyszerűsített beszámolója és közhá-sznúsági melléklete I vt<-t+z

1. szervezet azonosító adatai

3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként)

1-1 Név

Egyesr,i|€re

1.2 székhely

Irányítószám. EtsEE TeIepÜ|és: Budapest

Közter|'i|et neve: Budavári Palota KözterÜ|et je||ege:

Ajtó: 
|*"__--l

1.3 Bejegyző határozat száma: Etr EB. 'Eil
1.4 Nyitvántartási szám, Wr|zlolTl,,|TlaFTTl
1.4 szervezetadószáma' E]EEI{EEEI!]-E.]-EE
1.6 Képvisető neve: K|ára

2.Tárgyévben végzett alapcél szerint. és k.izhasznú tevékenységek bemutatása

3.1 KözhasznÚ tevékenység megnevezése: Hátrányos helyzetű csopoÍtok társadalmi

3.2 Kozhaszn ú tevékenysé g hez kapcso|ódó közfe| adat, j ogszabályhe|y: 1997.évi CXL.Tv

3.3 Kozhasznú tevékenység cé|csoportja: határon túli

3. 4 Közhaszn ú tevékénység bő | részesü|ők létszáma:

3.5 Közhasznú tevékenység főbb eredményei:

& !.l{|!ÍÜüÉxttü| áö|t tírserh|m| *ÜYÜ*.oá*} b}|turts|B rüfÜ.|&ÍÜÉt' !.srylry {
ég Á lidron nlli m€ye3ággÉ logil{|BafirüllégÍíü rniffláffiry. er5ü.k{*l&3úbanr

triatosír rarrd.u$érrFkfi . progrtr'ro*orr ldó részl#re-

K.töltő veÍzió:2.64'0 Nyomtatvány verzió:1.6 Nyomtatva: 2015.04. 16 14./t8.30



ffi A kettős könywitelt vezető egyéb szervezet l
egyszerűsített beszárnotója és közhá-sznúsági melléklete I rx-raz

4 . L FeIhaszná|t vagyone|em megnevezése Vagyone|em értéke Fe|haszná|ás cé|ja

Támogatás-VándorgyÍi|és 5 100 VándorgyÍilés szervezése

4 . 2 Fe|haszná|t vagyone|em megnevezése Vagyone|em értéke Fe|haszná|ás cé|ja

Támogatás 4 633 Hungaricum kutatás

4 .3 FeIhaszná|t vagyoneIem megnevezése Vagyone|em értéke Fe|haszná|ás cé|ja

Támogatás-NKf aoc Szinnyei és követő

KOZnaSZnU teveKenvseo eroeKeDen
felhasznált vaqvon kimÚtatása
(összesen) 10 s33

Közhasznú tevékenvséo érdekében
felhasznált vaovon ki mütatása
(mindösszeseí) 13 8s3

5. cél szerint. iutattások kimutatása

4. Közhasznú tevékenység érdekében felhaszná|t vagyon kimutatása (Adatok ezer forintban.)

6. Vezető tisztségv.se!őknek nyúitott juttatás

5 . 1 cé| szerinti juttatás megnevezése E|őző év Tárgyév

5 . 2 cé| szerinti juttatás megnevezése E|őző év Tárgy év

5 . 3 Cé| szerinti jutattás megnevezése E|őző év Tárgy év

Cél szerinti iuttatások kimutatása
(összesen) .

cél szerinti iuttatások kimutatása
(mindösszeéen)

6 . 1 Tisztség E|őző év (L) Tárgyév (2)

EgyesÜlet Elnöke 23i

6 . 2 Tisztség E|őző év (L) Tárgy év (2)

Elnökség. tagok util(tg térítés L73

A . Y e4e!9 ti.sztségvise|őknek nyúitott
lullatas osszesen: 231 LA2

Kitö|tő Verzió:2.64.0 Nyomtatvány verzió:1.6 Nyomtatva: 2015.04.16 14.48.30



A kettős könywitelt vezető egyéb szervezet I
egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete I PK-I42

Szervezet neve:

4 . L Fe|haszná|t vagyone|em megnevezése Vagyone|em értéke Fe|használás cé|ja

Támogatás-NKl 35( Szerzői iog

4 . 2 FeIhaszná|t vagyone|em megnevezése Vagyone|em értéke Fe|használás célja

Támogatás.NKA 1 50( Ku|turá|is c.v.l támogatás 2ot4

4 . 3 FeIhaszná|t vagyone|em megnevezése Vagyone|em értéke Fe|haszná|ás célja

Támogatás-NKÁ 1. L7Í É!etpá|ya konferencia

Közhasznú tevékenvséq érdekében
fethasznált vagyon kimútatása
(osszesen) 3 02(

Közhasznú tevékenvséo érdekében
felhasznált vaovon kimútatása
(mindösszeseól 13 85:

5. Cél szerinti jutattások kimutatása

4. Közhasznú tevékenység érdekében fe|használt vagyon k.mutatása (Adatok ezer torintban.)

6. Vezető tisztségviselőknek nyúitott iuttatás

5. J- cé| szerinti juttatás megnevezése E|őző év Tárgyév

5 . 2 Cél szerinti juttatás megnevezése E|őző év Tárgy év

5 . 3 cé| szerinti jutattás megnevezése E|őző év Tárgy év

Cél szerinti iuttatások kimutatása
(összesen) .

Cé| szerinti iuttatások kimutatása
(mindösszeéen)

6 .1 Tisztség E|őző év (L) Tárgyév (2)

Ale!nök' megbízási dÍj' utikgt térítét 9Í a5(
6 . 2 Tisztség E|őző év (L) Tárgy év (2)

A . v ezetq tisztségv.selőknek nyúitott
iuttatás összesen: 9{ a5(
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A kettős kön5rwitelt vezető egyéb szervezet I
egyszerűsített beszárnolója és közhá-sznúsági rnelléklete I ex-raz

Szervezet neve:

4 . L FeIhaszná|t vagyone|em megnevezése Vagyone|em értéke Felhaszná|ás cé|ja

Támogatás-NH|T.!Ksz 30c Könyrvtárak szerepváI la|ás:

4 . 2 Felhaszná|t vagyone|em megnevezése Vagyone|em értéke Fe|haszná|ás cé|ja

4 .3 Fe|haszná|t Vagyone|em megnevezése Vagyone|em értéke Fe|haszná|ás cé|ja

KOZnaSznU feveKenvseq eroeKeoen
fe|használt vagyon ki mútatása
(összesén) 30(

Közhasznú tevékenvséq érdekében
felhasznált vaovon kimütatása
(mindösszeseó) 13 A5:

5. cél szerinti jutattások k.mutatása

4. Közhasznú tevékenység érdekében Íelhasznált vagyon kimutatása (Adatok ezer fori ntban.)

6. Vezető tisztségv.selőknek nyújtott juttatiís

5 . 1 cé| szerinti juttatás megnevezése E|őző év Tárgyév

5 . 2 cé| szerinti juttatás megnevezése E|őző év Tárgy év

5.3 cé| szerinti jutattás megnevezése É|őző év Tárgy év

Cél szerinti iuttatások k.mutatása
(összesen) 

.

Cél szerinti iuttatások k.mutatása
(mindösszeően)

6 . 1 Tisztség E|őző év (L) Tárgyév (2)

6 . 2 Tisztség E|őző év (L) Tárgy év (2)

A. ye?elg ti.sztségviselőknek nyúitott
lullatasi osszesen:

Kitö|tő veÍzió:2.64.o Nyomtatvány veÍzió:1.6 Nyomtatva: 2015,04.16 14./t8.30



A kettős könywitelt vezető egyéb szervezet I
egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete I PK-1'42

Szeryezet neve:

Magyar Könyvtárosok

7. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges mutatók (Adatok ezer forintban.)

Alapadatok Előzó év (1) Tárgyév (2)

B. Éves összes bevétel 18 236 26 64i

ebbő|:

C. A személvi iövedelemadó meohatározott részének az
ad6zó rendá kézése szeri nti felhásználásáról szó!ó
1996. év. cxxvl. törvény alapján átutalt összeg 9! 101

D. Közszolgáltatási bevéte!

E. Normatív támogatás

F. Az Európai Unió struliturális alapiaiból. illehre
a Kohéziós Alapból nyúitott támogátás

G. Korrigált bevétel [B-(C+D+E+F)] 18 141 2654f'

H. tsszes ráfordítás (kiadás) 17 35r 25 79Í

l. Ebbő| személyi jellegÍi ráfordítás 4 33C 3 424

J. Közhasznú tevékenység ráfordításai L7 351 25 793

K. Adózott eredmény 885 851

L. A szervezet munkáiában közreműködő közérdekű önkéntes
tevékenvséoet véoző személvek száma
ía közér.dekÚ önk6ntes tevékénvséqrő| szó|6
2oos. évi Lxxxv!l!. törvénynek íregÍele|ően)

E rőforrás e l l átoftság m utatói Mutató teljesítése
lgen Nem

hctv. s2. 9 G) a) I(87+82)/Z > I.UUU.UUU, - t-rl B tr
Ectv.32.5 (4) b) [KL+K2>=O] B n
Ectv. s2. S (4) c) [(t7+t2-A7-A2)/(H7+H2)>=Qp5] tr B

T árs ad al m i tám o g atotts ág m utató i Mutató teljesítése

Ectv. 32.5 (s) a) KC7+C2y(G7+G2) >=O,O2l D B
Ectv.32. S (5) b) [(J1+J2)/(H1+H2)>=o,5] tr n
Ectv. 32. s (5) c) [(L7+L2)/2>= 70 tő] tr B
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#fi#il | A kettős könyrruitelt vezető egyéb szervezet I
ffiüill I egyszerűsített beszárnolója és közhásznúsági melléklete I PK-142
l r r r r r l l l l l l  |  

-  

|tr-Nl '
Szervezet neve:

Támogatási program e|nevezése:
i'KÉ váÍt'do|gyü|és

Támogató megnevezése: {eínzgti l(ü|nrrá.s AIep |gegelrsága

Támogatás Íorrása:

központi kö|tségvetés m
önkormányzatiköltségvetés 

!

nemzetközi forrás !
más gazdá|kodó !

Támogatás időtartama: aoa4

Támogatási összeg: 5 1(){)

- ebbő| a tárgyévre jutó összeg: 5 100

- tárgyéVben fe|haszná|t összeg: 5 100

. tárgyévben fo|yósított összeg:
5 100

Támogatás típusa: Visszatérítendő ! vissza nem térÍtendő m
Tárgyévben Íe|használt összeg résztetezése iogcÍmenként

Szemé|yi 767

Dologi I 333

FeIha|mozási t

tsszesen: 5 100

Támogatás tárgyév. Íe|használásának szöveges bemutatása:

í{|íl',t,t*Íoa{'.. Eeffi.'|en|d( i' vltxlü{9Ü{.fi* soputt. aÜ',' |c||ü3 1?.'"* xrylilr |(ffn,*$eü'(
nek |€grfigffiÚb aloÚ* rcoelez*nye é1116l. Élrccrú|doÍgyc|ás' eno.y*8t'bg| alranr.i lGöítyvfu
t€$naey9ar} ána emgmu*t{c. v'haorgBo|.s|l} *üÍp|'ÜÉ !.mÍJ& r*gífil3{ül ÍÜqg' tlogy e Ü
*sa.ldo{t| €gÉsaár €ri'Ga" árde|dj*- s lgrrt*grr'#< hc|yscÍrrérrc*' É-nifr a mirrdor{roci

'&tt|o*rrü|ó*tlr{c ilrrr{l -lrrtd|tínttü :e'o|gán.tí8 . l8t6ru&|fiÍÚo.{tol |a aamoryr ra1rc*oű{{tc. lúe|' {c. v&x|orryt|'ÍsltÍ{Cilm{l-lmdüíot}ü !"ouűr{í*.l'
s{}k int€||ig*nciáis Y€.r hc*ysuí|lB sorroni ffii Egy*n.

Az UZIeft evDen VegzeII TooD feveKenysegeK es programoK oemura[asa

l.z uzl€E élö€Ír $za' 6bb E&|t's€€|( b€ínutailás- e kiegiéeÍró B|G||€|d€|b€.r r.Í*.-l(-
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ffi A kettős könvrryitelt vezető eqvéb szervezet I
egyszerűsített beszámolója és közhásznúsági melléklete I ex-r+z

Szervezet neve:

sok Egyesíilete

Támogatási program e|nevezése:
sziÍ}n!Íg. és kÍitíet.f,

Támogató megnevezése: {errzgti Kr'|tr'rii|is Átap |gazgatósága

Támogatás forrása:

központi kö|tségvetés m
önkormányzati kö|tségvetés 

!

nemzetközi forrás

más gazdá|kodó

q
!

Támogatás időtartama: mü}. l2.{t1-2c1{t.t.15

Támogatási osszeg: aoo

- ebbő| a tárgyéVre jutó összeg: 300

. tárgyévben Íe|haszná|t összeg: BOO

. tárgyéVben fo|yósított összeg:
BOO

Támogatás típusa: Visszatérítendő ! vissza nem térÍtendő B

Tárgyévben felhasznált összeg rész|etezése jogcÍmenként

Szemé|yi

Dologi 800

FeIha|mozási

tsszesen: BOO

Támogatás tárgyévi Íe|használásának szöveges bemutatása:

atxE trll||{3$r*Íl*l *x*|mt*l* HÍ'*a*}B*w| -lórxÍ h*fltÍfiil(ffi'trxllÍ*$m. Í}fx}Hpf;e0#í*
rÍef,€Í*ci* *rr}*gár qyű!fu 'sőe'DG s$ #ta' ki * pá|É.á ryÍmégÉtt*:

ségek és programoK bemutatasa

rz ut}ed iil'b*ri vfu'€tÍ mo& xt'*wt'régd( b'emutanáe* * ldagúsafuÚ m#fi€|d€Ügt $lrÉritlc
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A kettős könywitelt vezető egyéb szervezet l
egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete I PK-142

Szervezet neve:

Támogatási program e|nevezése:
{ungaricum lo,ttrás a kt'n!.tárak t}€|yisín€ret' gyt'it|gmén}Eib€Ít

Támogató megnevezése: vefnz€ri Agrár.szakgÉcsaaási' Képzési és vi{'ád€i|esatési lnt€zet

Támogatás forrása:

központi kö|tségvetés m
önkormányzatikö|tségvetés 

!

nemzetközi forrás !
más gazdá|kodó !

Támogatás időtartama: 40140(l.17-201.s.01-15

Támogatási összeg: 4 633

- ebbő| a tárgyévre jutó összeg: 4 633

- tárgyévben fe|haszná|t összeg: 4 633

- tárgyévben Ío|yósított összeg:
4 633

Támogatás típusa: visszatérÍtendő ! vissza nem térítendő m

Tárgyévben felhaszná|t összeg részletezése jogcÍmenként

Szemé|yi

Dologi 4 633

FeIha|mozási

tsszesen: 4 633

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

t*ágÜíir Értá|crárb*n fi!úll'á.|nÍsü n3fi}ltt| {tfilil€t( |t.'z{il |*r*rgmn }r{ü$.B'ttr á* Y*
Í|ofrüányos igény] e{€|trotr.to's lÓa.r!Éryok meqd|ootás* se€Ílas#se €s kiar|&a a cá'

AZ Uztefr evoen vegzeE Tooo teveKenysegeK es programoK oemutafasa
[E .lu }Éfii á.ben v*gz€ü '6l*' Er.ÉhítFégék bemum!Í6a a *iegéeÍ]6 mf{|é|deó€ír tóÍtr'Ék
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A kettős könvrruitelt vezető eevéb szervezet I
egyszerűsített beszárnolója és közháóznúsági melléklete I nx-r+z

Szervezet neve:

lete

Támogatási program e|nevezése:
9z€ri{'i iog

Támogató megnevezése: ueÍÍ|zgli Ku|turáis A'Iap lgazgatósága

Támogatás forrása:

központi kö|tségvetés m
önkormányzatikö|tségvetés 

I

nemzetközi forrás !
más gazdá|kodó !

Támogatás idótartama: loffL 1{)"3{'-2{'1{.ffi .3ÍI

Támogatási összeg: 350

- ebbó| a tárgyévre jutó összeg: 350

tárgyévben fe|haszná|t összeg : 350

- tárgyévben fo|yósított összeg:
350

Támogatás típusa: visszatérítendő ! Vissza nem térÍtendő m
Tárgyévben felhasznált összeg részletezése iogcímenként

Személyi

Dologi 350

FeIha|mozási

Osszesen: 350

Támogatás tárgyév. felhasználásának szöveges bemutatása:

}L] Öszán e lta8yEr |({'ilyYfu Egryre{r.|ato . *z ll?(E Jogl| g.gEó az.|gtl8t t.\ils|É.- pffzm n!'tiito|l bc.
emz€*i Kutn'rá|.s A|aP |(ozgt..lien*ty t(o||égiumtlroz 's'Ftecl| JoGi Es ü(xTA|J:zAr.AS. KE'zl|(oÍrÍYv A
YA!{()|*LAT suÁrrÁRlt' cfmo Ér.ran*i HÍÍh.*ry áíí'*'e'Ífu áü, *td*u|&. cá.|úDó|. ^ |&t|díryvoá|ü' ho{ü - Í

a sz€rz.I. iog &tYu6ar5iberr' É' s'on * sz€rzÍi. iÜg
ű$*z3 megva|óoüüA káz||aüí|yv Ügyl8 tt|Úr.r.|nd( dkáazfiáa&* Üg l pűbÉzl

Az uz|etl évben vegzett t('oo teveKenysegeK es programoK Demutatasa
nz .ieleti évlrerr v€gz€tl Í{aÜr' Er.É.€lt'séggt( bEmuttrásn a rntégltsarE nl{EtlG|de|Dén lorÉ.sr.

Kitöltő verzió:2'64.0 Nyomtatvány verzió:1.6 Nyomtatva: 2015.04.16 14.48.30



ffi A kettős könyrruitelt vezető egyéb szervezet I
egyszerűsített beszámolója és közhá3znúsági melléklete I nr-raz

Szervezet neve:

yar

Támogatási program e|nevezése:
tzJA a9ú

Támogató megnevezése: litagárrrszerté|ye|c

Támogatás forrása:

központi kö|tségvetés m
önkormányzati kö|tségveté. 

!

nemzetközi forrás n
más gazdá|kodó !

Támogatás időtartama: lot4-2{n5

Támogatási Összeg: 101

- ebbő| a tárgyéVre jutó cisszeg: D

. tárgyéVben fe|haszná|t összeg: D

- tárgyéVben Ío|yósított összeg:
101

Támogatás tÍpusa: visszatérítendő ! vissza nem térítendó B

Tárgyévben fe|használt összeg rész|etezése iogcÍmenként

Szemé|yi

Dologi

FeIha|mozási

Osszesen:

Támogatás tárgyévi Íelhasználásának szöveges bemutatása:

\ eíxrrl"*r| \.lál{n u|dt 1gl# * Eílna**cn r, anls. .r,| Y*tdüÍ!Uar.x| r.íir* $Bt.* |íűrq'Y*p* h.|ilffik Í'Ísa!.ff.ű. 'o{Ül
of.'Ítan..

Az uzlefl evoen vegzeE Íooo leveKenysegeK es progÍamoK oemulalalia

ta *I3't€ti árben végzgal ffibb egÉbq'Bégd(bgnuffse'&ldcaésűt*6 m.il€|d€Ía€n sÍ!érülL
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A kettős könyrruitelt vezető egyéb szeruezet l
egyszeríisített beszámolója és közhasznúságí melléklete I PK-142

Szervezet neve:

Támogatási program elnevezése:
(u|turá|is civil támogaÉs 2{}14

Támogató megnevezése: leÍnzgE Kü|urá|.s A|+

Támogatás forrása:

központi kö|tségvetés m
önkormányzati kö|tségvetés 

!

nemzetközi forrás !
más gazdá|kodó !

Támogatás időtartama: !{ttrl'ot-{}1-2{ta.& 1431

Támogatási összeg: I 500

- ebbő| a tárgyévre jutó összeg: 1 500

- tárgyévben felhasznált összeg: t 500

- tárgyévben fo|yósított összeg:
1 500

Támogatás tÍpusa: Visszatérítendő ! vissza nem térítendő B

Tárgyévben Íelhasznált összeg részletezése jogcÍmenként

Szemé|yi 55

Dologi t 445

FeIha|mozási

Osszesen: I 500

Támogatás tárgyévi Íelhaszná|ásának szöveges bemutatása:

Ítdt|x#d Kultilrt|tB A|.N| | páü2r*ÜsíÍf*;á{o{| Ü{*{Íl llrr('ní|í'mr
rsznáhattr'k Í€|.

Az uzletl evoen vegzen ÍoDo teveKenysege!( es programoK oemutafasa
Ar .ii:}€t.. évt}en Végzett Eae 'EtréktységE*( bGmur*rác*' e |degéefr6 me||é*letberr 6r!ÉJs|C"

Kitö|tő verzió:2.64.0 Nyomtatvány verzió:1'6 Nyomtatva: 2015.04.16 14.48.30



r,fu* | |
ffi l e kettős könywí1glt v-ez-e1ő -egyéb szervezet l
ffi| | .gy"".-"ű"itLtt teszá.''óíojá ci Éoztráéznúsági melléklete I nx-raz
l r r rrr l l l l l l  |  

--  
|(------ltEéta Irrr,N | |

szervezet néve:

Támogatási program e|nevezése:

Támogatás forrása:

Támogatási összeg:

. ebbő| a tárgyévre jutó összeg:

- tárgyéVben fo|yósított összeg:

Visszatérítendő [ Vissza nem térítendo ffi

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcÍmenként

Támogatás tárgyév. felhasznáIásának szöveges bemutatása:

;ff";ffi7[*frffi'*-K'Á;ú,|ifi;"""'tg1Íáriii-m gs aa rnrotr'l*x* es r'rnr*i.sza*=Éé& *.l|errraeti |<r$aráis i
xmatxgxrx fion*ilr|rr*!*e* * Íffi{tn,*$s tligry*rin xÍac* m*la|.rá'rt oglr vott á.nnr vgrnil n i
*r![.rfr r pi||€rgi* * lgtier udret **gh .aáó 3* mryrec*o xfuuaolre* ? t$ef1lr' kdté a nru*kak*iri i
kóo,g113ft e 8 $oÜnp666.i*.n( b{h.,tt*{ság! V'|űfi||* nrr*olx * ro'rrlfua ffe$ű.i'e |dea-$Í!rtsá.$Íni|c b|láút.3.tj

*,roÉ Ég rÉrs#*ilrni-mcgbeetii}fuÍs ta|ei*ffi. i
I
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A kettős könyrruitelt vezető egyéb szervezet I
egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági me|léklete I PK-I42

Szervezet neve:

Támogatási program e|nevezése:
<ilnyvteak sa€Íqná| |dása

Támogató megnevezése: {eÍrrzgti tlÍil<*iz|ési €s |nfioínrarik* TaíÉcs

Támogatás forrása:

központi kó|tségvetés m
önkormányzati kö|tségvetés 

!

nemzetközi Íorrás I
más gazdá|kodó !

Támogatás idótartama: lo44"1{'.15.

Támogatási összeg: 300

- ebbő| a tárgyévre jutó összeg: 300

- tárgyévben fe|haszná|t összeg: 300

- tárgyévben fo|yósított összeg:
300

Támogatás tÍpusa: visszatérítendő ! vissza nem térítendő m

Tárgyévben Íelhasznált összeg részletezése jogcímenként

Szemé|yi 131

Dologi 169

FeIha|mozási

osszesen: 300

Támogatás tárgyévi Íelhasználásának szöveges bemutatása:

na {lirl#

Az uzlef,l evoen vegzelf Íor,o feveKenysegeK es programoK ],elrruÍafasa

Kitö|tő verzió:2.il.0 Nyomtatvány verzió:1.6 Nyomtatva: 2015.04.16 14./t8.30



Maryar Könyvtárosok Eryesülete
Budapest 1827
Budavári Palota F. Ép a39.
Fővárosi Bíróság: Pk 60341/198912
Társadalm i szew ezete nyilvántartási szám az 3 41
Adószám: 19000895.1.41

Kiegészítő melléklet
a 20I 4.december 3 1 . -i közhas zní egyszerÍisített

éves beszámolóhoz.

A. A mérleghez és áz eredmény.kimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések

Eszközök

Befektetett eszközök

Beruhiízások: 2014.évben történt eszköz beszerzések (e ft-ban)

Immateriális javak és tárryi eszkiizök állományvá|tozása

Mesnevezés Bruttó érték íe Ft)

Mobil telefon 30

összesen 30

Megnevezés }ruttó éÍték ÉrtékcsokkerÉs I{éitó éÍték

r.lvito á,o 2014.12.31
|rrmater|álb iavak 0 0 o o 0 o o o 0
Vaoyoni értékÍi ioook 0 0 o 0 c 0 c
.Sze|bmi lemékek 0 o 0 0 c
ÍáÍgyl e3zközök 3 917 30 o 3 917 3 539 219 o 3758 189
-lrodai. ioaa. Berend. 0 U 0 o 0 c 0 c 0
-Eovéb ber..fe|sz-kis értékii 3 917 30 0 3 917 3 539 219 3 758 189
tsszesen: 3 977 30 o 3 917 3 530 219 o 3754 789



Követelések:

Pénzeszközök:

Pénztárakz

Bankszámlák:

adatok ezer Ft-ban

Vevő követelés
Átsorolt szállítók
Eho tulfizetés

127
30
)

Osszesen: 159

adatok ezer Ft-ban

MKE központi
Bács.Kiskun Megyei Szervezet
Békés Megyei Szervezet
Fejér Megyei Szervezet
Hajdú.Bihar Megyei Szervezet
Heves Megyei Szervezet
Jász-Nagykun-Szolnok M. Szervezet
Komárom.Esztergom M. Szervezet
Nógrád Megyei Szervezet
Pest MegyeiSzervezet
Somogy Megyei Szervezet
Szabolcs-Szatmár-Bereg M. Szervezet
Tolna Megyei Szervezet
Vas Megyei Szervezet
Veszprém Megyei Szerv ezet
ZalaMegyei Szervezet
Bibliogrrffiai Szekció
Helyismereti Könyl.trírosok Szervezete
Jogi Szekció
Mező gazdasági S zerv ezet
Műszaki Könyvtáros Szervezet
Trársadal omtudomarryi S zerv ezet
Tudomrínyos Szervezet
Zenei Könyvttárosok Szervezete
Valutapénárár

87
2 l

t40
66
42
9

33
9
2

81
10
86
t7

125
45
10
8

282
148
46
6
9

23
0

Osszesen:

MKE központi Bank
Bács.Kiskun Megyei Szervezet

1.309

3.315
28s



Békés Megyei Szervezet
Borsod Megyei Szerv ezet
Fejér Megyei Szervezet
Hajdú.Bihar Megyei Szervezet
Heves Megyei Szervezet
Jász-Nagykun.Szolnok M. Szervezet
Komiírom.Esztergom M. Szervezet
Nógrád Megyei Szervezet
Pest Megyei Szervezet
Somogy Megyei Szewezet
Szabolcs-Szatmar-Bereg M. Szervezet
Vas Megyei Szervezet
Veszprém Megyei Szew ezet
ZalaMegyeiSzewezet
Bibliográfiai Szekció
Gyermekkönyvuír
Helyismereti Könyvtrárosok Szervezete
Jogi Szekció
Mező gazdasági S zervezet
Múzeumi Szekció
Műszaki Könyvtaros Szervezet
o lvasó szol galati S zekció
Társadalomtudományi Szekció
Tudomrányos Szervezet
Zenei Könyvtaro sok S zervezete
Pá|yazati Bank
Elkülönített betétszámla:

PéÍwtáÍak összesen: r.309
Banksziímliík összesen: 8.988
Pénzeszkiizök összesen:

Aktív ídőbelÍ elhatórolós

10.297

Költségek elhatiírolása:

20|4. éwe vonatkoző egyéb szolgá|tatás: domain név és üárhely meghosszabbítás 18 e Ft
került elhatiárolásra.

Források

Sajdt tőke meghatdrozása

18
74
47

322
262
182
132
t9

904
110
156
175
1s0
231
t2
82
44

180
363
293
257
l5
39

462
l0
45

804



Saját töke elemei átsorolás utián: adatokezer Ft-ban

Induló tőke: 0
Tökeváltoás: 8.579
Tár{vévi összevont eredmény 854
Saját tőke: 9.433

Az 20l3.év utolsó negyedében az MKE t9 Szentezete visszaadta az önéllrő adósámát és
sztintette meg az éltala korábban nyitott banksámláját, ezze| rendezvén az MKE.n beltiti
statuszát. (Az MKE.n belüli szervezetek ugyanis nem önrálló jogi személyek, működésiik,
gazdálkod.ásuk az MKE.n beltil folyik). Ezen Szervezetek ga?.óasfui eseményinek könyvelése
már azMKE központl könyvelésében szerepelt.
20|4.év során számos Tagszewez.et folytatta a 2013.ban megkezdett tendenciát. A státus
rendezése pillanatíban meglévő vagyon a Tökeváltozésokmérlegsoron szerepel.



Rövid lejdratú kötelezettségek:

Fel nem hasnált|oÁ
Adókötelezettségek:
Szállítók
Osszesen:

Pas szív időb eli e lh atároldso k :

20|4. évben befolyt, de 2015 évet érÍntő bevételek
2015. évi taedíjak 298eFt
Összesen: 298eT.t

2015.ben szám|ánott, de20|4. évi eredményt csiikkentő ktg.ek:

adatok ezer Ft-ban

t0 l
ts2
380

20|4.|2. havi könyvelési és zén|ati díj:
2014. évi tagdíjak:
Telefonktg:

259eFt
l5eFt
9eFt

2014.évi szja és jrírulék köteles ajándék 16eFt
Osszesen: 299eBt

Passzív időbeli elhatárolás iisszesen: 597eFt

Az Egyesület minden 2014.évet érintő támogatással elszámolt mérlegkészítésig.



B. Az Eredmény kimutatáshoz kapcsolódó kiegészítése

Bevételek:
adatok eFt-ban

Megnevezés 2013. év 20t4.év

Ertékesítés nettó arbevétele 577 1.026

Egyéb bevételek r7.566 25.612
-Tagdíjbevételek 4.095 8.958

- Támogatasok 13.453 16.425

- adományok 2 223

Egyéb bevételek T6 6

Pénzügyi műveletek bevételei a
J 9

Rendkívüli bevételek 0 0

Y á||a|kozási tevékenysé g bevéte le 90 0

osszes bevéte| 18.236 26.647
Tárgyévben befolyt 101 eFt szja lYo-ából, melyet 2015 évben fog az Egyesület felhasználni.
Emiatt ez atátmogatás a rövid lejaratu kötelezettségek soron keriilt kimutatrísra.
A 2013. évben folyósított 95 eFt szja |% felhasznalrísa trírgyévben történt ffiog, a
Vrándorgyűlésen részt vevő k<inyvtaros hallgatók részvételére fordította" ezért a 20|4. évi
trímogatások között szerepel.
20l4.évben nem volt vríllalkozrísi bevétele az Egyesületnek.

A költségek és rdÍordíttúsok alakulósa (eFtI

Anyagi ellegű ráfordítások
Anyagköltség
Igénybe vett szolgáltatások értéke
E gyéb szo|gá|tatások értéke

Személyi jellegű ráfordítások
Bérköltség
Személyi jellegu egyéb kifizetések
Bérjarulékok
Értékcsökkenési leírás
Eryéb ráfordítások
Pénzügyi műveletek ráfordításai

Rendkívüli ráfordítások

21.983
s48

20.954
481

3.424
591

2.665
168
219
z

12

153



2014. évi eredmény az alóbbiak szerint alakult:
(ezer forintban)

Közhasznú tevékenység bevételei : 26.647

A tárgyévben végzett alapcél és közhasznú tevékenység bemutatása

2OII. évi CLXXV. törvény az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil
szervezetek működéséről és támogatásaról alapján köáasznú tevékenység: minden olyan
tevékenység, amely a létesítő okiratban megjelölt közfeladat teljesítését közvetlenül vagy
közvetve szo|gáIja, ezze| hozzájaru|va a tarsadalom és az egyén közös sziikségleteinek
kielégítéséhez (2. $. 20)

Az egyesület közhasznú tevékenységét a könyvttírosok, szakirodalmi tájékoztatást végzők, a
könyvtárak és szakirodalmi tájékoztatási intézmények és azok használói, továbbá a könyvtar-
és tájékoztatásügyben érdekelt tiírsadalmi szervezetek, egyesületek, illetve azok tagsai
érdekében folytatja. Közhasznú szo|gáltatásait _ az ügyrendi szabályok szerint meghatározott
keretek között _ bárki igénybe veheti.

Az MKE 2}I4-benfolyamatosan együttmiíködött az EMMI Könyvtari- és Levéltári
o sztá|y áv al a szakmai döntések, j o gszabályok előkészítésében
Képviselte a könyvtarosokat szakmai szakértőként, díjakra jelölőként, különböző
bizottságokban
Gyarapította tagjainak ismereteit, ennek érdekében honlapot (www.mke.info.hu) és
Könywrírvilág címmel évi hat sziímban megjelenő, honlapról elérhető elektronikus
webmagazint működtetett, megrendezte az Országos Könyvtrffigyi Konferenciát
követő országos Műhelynapok sorozatot és az országos Vríndorgyulést Sopronban.
Áuast foglalt és együttmiiködött a könyvtráros képzés, a képzések akkÍeditációja
kapcsán
Ápolta nemzetközi és belftjldi kapcsolatait szakmai szervezetekkel
A tudományos tevékenység, nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesáés
fejlesztése érdekében alapítóként segítette az Informatika a Nemzeti Közszolgálatban
és Könyvtárakban Alapítvány (INI(A) tevékenységét. Az a|apitvány akkreditált
képzéseket folytat.
Foglalkozott az MKE és a könyvtrírügy stratégiai kérdéseivel, partnerséget ajánlott az
EMMI és a társ szakmai szervezeteknek az életpálya modell kidolgozásához.

I

a

O

Vállalkozói tevékenység bevételei:



o Munkabizottságokat, munkacsoportokat hozott létre, illetve mtiködtetett tovább.
Jelesül:

o Alapszabály-szerkesztő bizottság
o oktatási-képzési munkabizottság (közös bizottság az IKSZ.el)
o Honlap bizottság
o Akkreditációsbizottság
o PR munkabizottság
o Hungarikum bizottság
o Könyvfesztivál szervezésibizottság
o Fitz-díjmunkabizottság
o Év fiatal könyvtárosa díj kuratórium
o Füzéki emlékérem munkabizottság
o Szinnyei József díj kuratórium
o Etikai munkabizottság (közös bizottság azIKSZ-e|)

o Foglalkozott azMKE 75 éves történetét bemutató és feldolgozó tudomiínyos igényii
j ubileumi kötet terj esztésével.

o MKE emlékérem díjakat adott át.
. Élt az á||arnikittintetési javaslattévő jogával.
o Pá|yátzott (pl. Hungarikumpá|yázat) éspá|yazatban megjelölt célokat valósított meg.

o Foglalkozott könyvtaros életművek ápolásával.
o Alkotó könyvtáros. Az MKE-nek ez a nemes sorozata, melyet az olK-val közösen

menedzsel , a 13. állomásrához ért e|.
. Atadta a Fiizéki István Emlékérmet, amit ebben azévbenKocsis István kapott. Az

ünnepsége t koszortzás egészített e ki az oSZK-ban található emléktáblánál.
o Véleményezéstkcivetően javaslatot tett a Fitz József könyvdíjak átadásara 3 könyv

szer zőj ének, ki adój anak.
o A környező országok tarsegyesületeinek képviselőin túl vendégeket hívott a soproni

vándorgyűlésre. A szervezetek önállóan is rendelkeznek külftjldi, elsősorban hataron

túli magyar szakmai kapcsolatokkal.
C AzIFLA konferenciánBarátné Dr. Hajdu Ágnessel képviseltette magát.
o Együttmiiködve részt vett azországgyulési Könyvtár á|ta| kezdeményezettKárpát-

medencei fiatal magyar könyvtrárosok együttműködése címii ösztöndíjprogramban.
o Folyamatos munkakapcsolatban á|lt az EMMI Könyvtári- és Levélüíri osztályával és a

közgffiteményi államtitkárságáva| az ágazati irrányítás aktuális kérdéseiben.
o Folyamatosan végezte a jogszabályok véleményezését.
o Vándorgyrílést szewezett Sopronban a megyei szervezet, a NYME Központi

K<inyvtár, a soproni Vrírosi Könyvtar közreműködésével. Téma: Intelligens
szo| gá|tatás _ a s zo l gáltatások inte l l i genc i áj a.

o Részt vett a Budapesti Nemzetközi Könyvfesztivá|on, a Könyvtaros Klub programjait

szervezte és bonyolította le, valamint stand jelenlétet biztosított.
o Szárnos területi programon vett részt.
o Megkezdte a jövő évi vándorgyilés előkészítését.
o Megkezdte azúj civil törvényhez igazodő a|apszabá|ya módosítás előkészítését.
o Folyamatosan töltötte fel a honlapját. A szervezeteken beltili és a szervezetek közötti

kommunikác iót zömmel elektronikus formában miiködtette.



o Működtette a titkrírságot, kezelte a működéssel kapcsolatos iratokat és egyéb
dokumentumokat, melyek a honlaponés az egyesület titkárság'án az tigyrendi
szabá|y ozás szerint brárki szrírniíra megtekinthetőek.

o Mindezen tevékenységeket kiegészítette aszervezetekben folyó területi, szakterületi
munka. Aszewezetek működtek. A mtiködést különböző aktivitás jellemezte, de
tcibbségtikben tartalmas munka folyt. A szervezetekben az alátbbi munkaformák a
jellemzőek:

o Szakmai nap _ előadás
o Szakmai tapaszta|atcsere' kirándulás
o Konferencia szervezése, konferencirín való részvétel
o Kapcsolat, közös programok' díjak a szervezetek és a könyvtrírak között (pl.:

Téka-díj, Kertész Gyula.díj, Balassi.díj )
o Taggyűlés

Közhasznúsági j ogállás megőrzése

A közhasznúsági jogállás megőrzéséhez sziikséges, hogy az Egyesület 2 év át|agában teljesítse
a ,,megfelelő trársadalmi támogatottság és erőforrás feltételeit,, Ezek meg]tatÍnozrására 3.3
mutató szolgál, melyek közül minimum 1.1.et kell teljesíteni. A MKE a fenti mutatók közül
2-1-nek megfelelt, ezért aköáasznúság feltételeit20|3-2014.év tekintetében teljesítette.

A teljesített mutatók a következők voltak:

A me gfe l e l ő er őforr ós ok te kint e t é b en :

A szewezet átlagos éves bevétele meghaladta az I millió Ft-ot.
Két év (2013-2014) egybeszrímított eredménye nem volt negatív.

A me gfelel ő tár s adalmi ellótotts ág tekintetében :

A közhasznú tevékenység érdekében felmerült költségek, ráfordítások elérték az összes
ráfordítás felét a két év át|agában,

Nem telj esített mutatók:

A me gfel el ő erőforrás ok tekinte tében :

A személyi jellegű ráfordítások összege _a vezetó tisztségviselők juttatísainak figyelembe
vétele nélkiil- nem érte el a ráfordítások egynegyedét.

A me gfe l e l ő t ár s adalmi e l l óto t t s ág t e kint e t é b en :

Az szja |%-bő| befoly összeg nem érte el a bevéte|ek2%-át.
A köáasznú tevékenység ellátását tartósan (két év átlagában) kevesebb, mint 10 közérdekű
önkéntes tevékenysé get v égző személy segítette.
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Az Egyesület vezető tisztségviselőinek kizérő|ag költségtérítés és megbízási díj került
kifizetésre. A kifizetések az Egyesület bevét e|szerző tevékenységével ,ugyá szervezetiélettel
összeftiggő kötelezettségével fiiggnek össze.

Tájékoztató adatok

A tiírsasági adó tv. 2o.$ (1) a.) pontja szerint: mivel a vá||alkozási tevékenységből elért
bevétel nem éri el a l0 millió ft-ot és arénya az adőévben elért összes bevételhez viszonyífua
l0%o a|att maradt, nem kell tiírsasági adót illetve iparűzési adőt fizetnie az Egyestiletnek.

Szrímviteli szolgáltató: Mingus.BB Kft .
Budapest, Mátyás király tér 6la.

A beszámolót készítette Kosztya Adrienn, reg.sziím: 164735.

A beszámolót könywizsgá|ő nem hitelesítette.

Budapest, 20|5. április l 5.

Az Egyesület képviselője
Bakos Klrára

Zfuadék:
E közhasznúsági jelentést a Magyar Könyvtrírosok Egyesülete a 2Ot5. május 06-án megtartott
küldöttközgytilésén elfogadta.
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