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Kieeészítő melléklet
a 2016.december 3 1 .-i közhasznú egyszenÍsített

éves beszámolóhoz'

A. A mérleghez és az eredménykimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések

Eszközök

Befektetett eszközök

2oI 6.évben eszközbeszerzés nem történt.

ImmaterÍális javak és tárgyi eszközök állományvá|tozása

2016.12.31

Követelések: adatok ezer Ft-ban

Vevő követelés 60
Egyéb követelés (Helyismeretei) 20
AdótűIttzetés 12
Osszesen: 92



Pénzeszközök:

Pénztárakz

Bankszámlák:

adatok ezer Ft-ban

MKE központi
Bács-Kiskun Megyei Szerv ezet
Békés Megyei Szervezet
Borsod Megyei Szerv ezet
Fejér Megyei Szervezet
Haj dú.Bihar Megyei Szervezet
Heves Megyei Szervezet
Jász-Nagykun-Szolnok M' Szervezet
Komárom-Esztergom M. Szervezet
Nógrád Megyei Szerv ezet'
Pest Megyei Szervezet
Somogy Megyei Szervezet
Szabolcs-Szatmár-Bereg M. Szervezet
Tolna Megyei Szervezet
Vas Megyei Szervezet
Veszprém Megyei Szervezet
Zal,aMegyei Szervezet
Bibliográfiai Szekció
Gyermekkönyvtáros S zekció
Helyismereti Könyvtárosok Szervezete
Jogi Szekció
Közkönyvtári Egylet
llv4ezó gazdas ági S zervezet
Műszaki Könyvtáros Szervezet
Társadalomtudományi Szervezet
Tudományos Szervezet
Zenei Könyvtárosok Szervezete
Ya|utaoénztár

184
32
79
2

r77
J

0
29
8

2I
0

55
68
I4

360
35
I

32
7

51
200
15
45
24

t99
0
4
4

Osszesen:

MKE központi Bank
Bács-Kiskun Megyei Szervezet
Békés Megyei Szervezet
Borsod Megyei Szervezet
Fejér Megyei Szervezet
Haj dú-Bihar Megyei S zervezet
Heves Megyei Szervezet
Jász-Nagykun-Szolnok M. Szervezet
Komárom-Esztergom M. Szervezet
Nógrád Megyei Szerv ezet
Pest Megyei Szervezet
Somogy Megyei Szervezet
Szabolcs-Szatmár-Bereg M' Szervezet
Tolna Megyei Szervezet
Vas Megyei Szervezet

1.652

13.652
157
33

r79
47

308
508
183
42
10

946
tt6
181
50

222



Veszprém Megyei Szervezet
ZalaMegyei Szervezet
Bibliográfiai Szekció
Gyermekkönyvtár
Helyismereti Könyvtárosok Szervezete
Jogi Szekció
Közkönyvtári Egylet
Mező gazdasági S zervezet
Múzeumi Szekció
Műszaki Könyvtáros Szerv ezet
Olvasószolgálati Szekció
Társadalomtudományi S zekció
Tudományos Szervezet
Zemplén Megyei S zervezete
Zenei Könyvtiárosok S zervezete
Pályázati Bank
Elkülönített betétszámla:

140
422
116
118
238
313
708
281
450
855
32r
101
592
18
97
45

804
Bankszámlák összesen:

Pénztárak összesen:

22.253

r.652
Bankszámlák összesen: 22.250

P énzeszközök ö s sz esen : 23.905

Aktív iddb eli elhatórolós

Költségek elhatárolása:

2016. évbenfizetett,2o|7,évi költségek, egyéb szolgáltatás: domain név és tárhely
meghos szabbítás 21 ezer Ft,

Források

Saj űt t dke meghatórozósa

Saját tőke elemei átsorolás után:

Megnevezés
Induló tőke:
Tőkeváltozás:

20|5.év
0

9.613

adatok ezer Ft-ban

2ot6.év
0

12.624
Tárgyévi összevont eredmény 2'183 3.544
Saját tőke: L1.796 1,6.168



Az 2013 ' évtőL az MKE közel 30 Szervezete visszaadta az öná||ő adószámát és megszüntette
az á|ta|a korábban nyitott bankszámláj át, ezze| rendezvén az MKE-n belüli sÍáLtuszát. (Az
MKE-n belüli szervezetek ugyanis nem önálló jogi személyek, működésük, gazdálkodásuk az
MKE-n belül folyik)' Ezen Szervezetek gazdasági eseményeinek könyvelése már az MKE
központi könyvelésében szerepelt.
Tőkeváltozások: A 20l5.évi eredmény tőkevá|tozásokhoz való év e|eji átvezetését követően
k<inyvelésre került még a 2ol6.évben csatlakozott szervezetek pénzeszközeinek nyitó
összege.

Rövid lej óratú kötelezett s é gek : adatok ezer Ft-ban

Fel nem haszná|t tvo
Egyéb kötelezettségek
Adókötelezettségek:
Szállítók
összesen:

Pas szív idtíb eli elhatárolós ok :

2016. évben befolyt, de2017 évet érintő bevételek

adatok ezer Ft-ban

20 |7 -r e vonatkozó pá|y ázati ös szeg : 7.000
2o|6-ban fizetetl2ol7 . évi tagdíjak: 328
Összesen: 7.328

20L7 .b en szám|ázott, de 2016. é vi e redmény t csökkentő ktg. ek :
Vas megye: pá|yázati bevételhez kapcs. nyomdaköltség 37
2016.december havi könwelési díj és zárlati díj: 205

79
158
96

Í28
461

Osszesen:

Passzív időbelÍ elhatárolás összesen:

242

7.570 eFt

Az Egyesület minden 201'6.évet érintő támogatással elszámolt mérlegkészítésig.



adatok eFt-ban

Megnevezés 201'5. év 2oL6.év

Ertékesítés nettó árbevétele 340 5.286

Egyéb bevételek: 24.7'.72 26.994

Ebből:

Tagdíjbevételek r0.226 9.939

Támogatások 9.551 12.350

Adománvok 4.994 4.703

P énzugy i műveletek bevételei
J 10

Vállalkozási tevékenység bevétele 2.9r5 465

osszes bevétel 28.030 32.755

B. Az Eredmény kimutatáshoz kapcsolódó kiegészítése

Bevételek:

Tárgyévben befolyt 79 eFt s4a l%o-ából, melyet 2017 évben fog az Egyesület
Emiatt ez atámogatás a rövid |qátratl1kötelezettségek soron került kimutatásra.
A 2015. évben folyósított 83 eFt s4a lvo felhasználása tárgyévben történt
működési költségre és a Vándorgyűlésen részt vevő könyvtáros hallgatók
fordította az Egyesület, ezért a2016. évi támogatások között szerepel'

2ot6, évben szponzotáció és hirdetés címen keletkezett az Egyesületnek
tevékenységből bevétele'

felhasználni.

meg, melyet
részvéte|ére

vá1lalkozási

A költségek és rdfordítósok alakulósa (eFt)

Anvaeiellegű ráfordítások
Anyagköltség
Igénybe vett szolgáltatások értéke
Egyéb szolgáltatások éttéke

Személvi ielleeű ráfordítások
Bérkoltség
Személyi jellegű egyéb kifizetések
Bérjárulékok
Ertékcsökkenési leínís
Eevéb ráfordítások
Pénzüevi műveletek ráfordításai

17.1L5
498

16.25r
406

Ll..625
637

10.653
335
190
241

0



2016. évi eredmény az alábbíak szerínt alakult:
(ezer forintban)

Közhasznú tevékenység bevételei:

Vállalkozói tevékenység bevételei:

Közhasznúsági jogállás megőrzése

A közhasznúsági jogállás megőrzéséhez szükséges, hogy az Egyesület2 év őtLagában teljesítse
a ,,megfelelő társadalmi támogatottság és erőforrás feltételeit'' Ezek meghatfuozásátra 3-3
mutató szo|gá|, melyek közül minimum 1-1-et kell teljesíteni. A MKE a fenti mutatók közül
3-1-nek megfelelt, ezért a közhasznúságfeltételeit20l5-20t6.év tekintetében is teljesítette.

A teljesített mutatók a következők voltak:

A megfelelő erőforrósok tekintetében:

A szervezet átlagos éves bevétele meghaladta az I millió Frot.
Két év (20|5-2016) egybeszámított eredménye nem volt negatív.
A személyi jellegű ráfordítások összege _a vezetó tisztségviselők juttatásainak figyelembe
vétele nélkül- nem érte el a ráfordítások egynegyedét.

A me gfe I el ő t ár s adalmi e ll át o tt s ó g t e kint et éb e n :

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

Nem teUesített mutatók:

A me gfelelő erőforrós ok t e kint et éb en :

Minden mutatót teljesített az Egyesület.

A me gfel el ő t ór s adalmi ell át o u s ó g t ektnt et é b e n :

Az szja l%o-bő| befolyt összeg nem érte el a bevételek27o-6t.
A k<izhasznú tevékenység ellátását tartósan (két év átlagában) kevesebb, mint 10 közérdekű
önkéntes tevékenysé get v égző személy segítette.



Az Egyesti|et vezető tisztségviselőinek kizáró|ag költségtérítés és megbízási díj került
kifizetésre. A kifizetések az Egyesület bevételszerző tevékenységével vagy a szervezeti élettel
összefüggő kötelezettségével függnek össze.

A tárgyévbenvégzett alapcél és közhasznú tevékenység bemutatása _2016

20II. évi CLXXV. törvény az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil
szervezetek működéséről és támogatásáról alapján közhasznú tevékenység', minden olyan
tevékenység, amely a létesítő okiratban megjelölt kö4feladat teljesítését közvetlenüI vagy
közvetve szolgólja, ezzel hozzájórulva a tórsadalom és az egyén közös szükségleteinek
kielégítéséhez (2. S. 20)

Az egyestilet közhasznú tevékenységét a könyvtárosok, szakirodalmi tájékoztatást végzók, a
könyvtárak és szakirodalmi tájékoztatásiinÍézmények és azok hasznáiői, továbbá a könyvtár-
és tájékoztatásügyben érdekelt társadalmi szervezetek, egyesiiletek, illetve azok tagtrai
érdekében folytatja. Közhasznú szolgáltatásait _ az ügyrendi szabályok szerint meghatározott
keretek között _ bárki igénybe veheti.

ÉnuBxxÉPvISELET. sZAKMAI l<ozÉ'rnrl TEvÉKENYsÉG. sZERvEZETI
ÉlBr

o A szakmai prioritások megtartásáva| tevékenyen vett tészt a kulturális, oktatási
ktizgyűjteményi-könyvtári kormányzati munkában,

o Szakmai érdekvédelmi tevékenység megerősítése céljából folyamatosan részt vett
kiemelt fórumokon, rendszeres párbeszéd alakított ki a dcintéshozókkal mind az
elnökség mind a szervezetek szintjén,

o Partnerkapcsolatait fejlesztette, együttműködött más hazai és külföldi könyvtáros és
civil szervezetekkel

o Könyvtárügyi, szakmapolitikai fórumokat rendezett az MKE t.agsága, a szakma
számára

o 2ol6-ban az MKE folyamatos munkakapcsolatban ál| az EMMI Közgyűjteményi
Főosztály Könyvtári és Levé|tári osztil|yával és a Kulturális Kapcsolatok
Főosztályával az ágazati irányítás aktuális kérdéseiben, a szakmai döntések,
j ogszabályok előkészítésében

. Állást foglalt és együttműködött a könyvtiárosképzés, a képzések akkreditációja
kapcsán

o Képviselte a könyvtárosokat szakmai szakértőként, díjakra jelölőként, különböző
bizottságokban

o A tudományos tevékenység, nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés
fejlesztése érdekében alapítóként segítette az Informatika a Nemzeti Közszolgálatban
és Könyvtárakban Alapítvány (INKA) tevékenységét. Az alapítvány akkreditált
képzéseket folytat.

o Foglalkozott az MKE és a könyvtárügy stratégiai kérdéseivel, vezetőként részt Vett a
konyvtárosi é|etpá|ya modell kidolgozásának folyamatában a 2016-os évben.



. Együttműködési megállapodást írt alá a Mikrocenzus 2016, vagyis a népesség-
összeírás gördülékeny és biztonságos lebonyolítása érdekében a Központi Statisztikai
Hivatallal és az Informatikai és Könyvtári Szövetséggel.

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

o oktatási_képzési munkabizottság (közös bizottság az IKSZ- e|)
o Honlap munkabizottság
o Akkreditációs munkabizoÍÍság
o Kommunikációs és marketing munkabizottság
o Hungarikummunkabizottság
o Könyvfesztivál. szervezési bizottság
o Fitz-díjmunkabizottság
o Ev fiatal könyvtárosa díj kuratórium
o Füzéki emlékérem munkabizottság
o 3K MunkabizoÍÍság
o Etikai munkabizottság (közös bizottság azIKSZ-e|)

o Foglalkozott aZ MKE 75 éves történetét bemutató és feldolgozó tudományos igényű
jubileumi kötet terj es ztésév eL.

. MKE emlékérem díjakat adott át.

. É|t az áLlami kittintetési javaslattévő jogáva|.
o Pá|yázoÍt és pá|yázatban megjelölt célokat valósított meg.
o Hallgatói páLyázatot írt ki fiatal informatikus konyvtáros hallgatók vándorgyűlési

r é szv ételének támo g at ása c é|j áb óI
. Foglalkozottkönyvtáros életművek ápolásával.
o Alkotó könyvtáros. Az MKE-nek ez a nemes sorozata, melyet az olK.val közösen

menedzsel, a 15. állomásához ért e|'
. Átadta a Füzéki István Emlékérmet, amelyet 20l6-ban Haraszti Pálné kapott. Az

ünnepséget koszorúzás egészítette ki az oSZK-ban található em|éktáb|áná|.
o Véleményezést követően javaslatot Íett a FtÍz József könyvdíjak átadására 3 könyv

szerzőj ének' kiadój án ak.
o Az MKE rész vetÍ az Nemzeti Kulturális Alap munkájában.
o Az MKE részvétel a Kulturális Kerekasztal munkájában.
. Folyamatosan végezte a jogszabályok véleményezését.
o Előkészítette, megszervezte és lebonyolítoÍta az MKE KüldöttközgytÍlését.
o Vándorgyűlést szetvezett Veszprémben az MKE Veszprém Megyei Szervezetéve|, az

Eötvös Károly Megyei Könyvtár, a Pannon Egyetem Egyetemi Könyvtár és Levéltárral
szoros együttműködésben. Témőt1a: Kapcsolat Könyvtór - Együttműködés:
felelő s s é g g el a s ike re s társ adalmakért.

o Részt vett a XXIII. Budapesti Nemzetközi KönyvfesztiváIon, a Könyvtáros Klub
programjait szervezte és bonyolította le, valamint stand jelenlétet biztosított.

o Megrendezte ,,A könyvtáros kompetenciók vóltozósa, megjelenése az uniós
t ov ób b ké p zé s i gy ako rl at b an,, című tudományo s s z akmai konferen ciáj át'

. Fejlesztés, fenntarthatóság, esély az IFI'A trendek és a Lyoni deklaráció tükrében
című konferenciasoroz aÍot szerv ezett..

o Számos területi programon vett részt.
. Megkezdte a jövő évi (49.) miskolci vándorgyűlés előkészítését.
o Könyvtárosok a forradalomban címmel megemlékezési programot indított azon

könyvtáros felkutatása cé|jábó|, akik aktív cselekvői, résztvevői voltak a forradalmi
eseményeknek az MKE honlapon való publikál'ás cé|jábóI.

ö



o Jubileumi díszokleveleket adott át a kerek évfordulót tinneplő szakmai szervezetei
számáta.

o Szakértői véleményeket készített álláspályázatokvonatkozásában.
o Mindezen tevékenységeket kiegészítette a szetvezetekben folyó területi,

szakterületi munka. A szervezetek működtek. A működést különböző aktivitás
jellemezte, de többségükben tartalmas munka folyt. A szervezetekben az alábbi
munkaformák a jellemzőek:

o Szakmai nap _ előadás
o Szakmai tapasztalatcsere' kirándulás
o Továbbképzés
o Konferencia szeruezése, konferencián való részvétel
o Kapcsolat, közös programok, díjak a szervezetek és a könyvtárak között (pl.:

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

uÚrÖoÉs. És uÚrooÉSFBJLBsZTÉS
o Működtette a titkárságot, kezelte a működéssel kapcsolatos iratokat és egyéb

dokumentumokat, melyek a honlapon és az egyesület titkárságán aZ ügyrendi
sz ab á|y ozás s z eri nt b árkt sz ámára me gteki nthet ő ek.

o ElkészítetÍe az alábbi dokumentumokat: éves munkaterv, költségvetési tervezés,
illetve működésfej lesztési dokumentumokat: költségtérítési szabályzat.

o MegkezdÍe az MKE Ügyrend hatályosítását és aktualizálását.
o Előkészítette, vé|eményeztette és elkészítette az MKE Stratégiáját a 2016-202I

közötti időszakra.
o Vándorgyűlési módszertani útmutatót készített az éves szakmai rendezvény minél

hatékonyabb és eredményesebb előkészítése és lebonyolítása érdekében.

KoMMUNIxÁcló FEJLESZTÉS
. Gyarapította tagjainak ismereteit, ennek érdekében honlapot (.w.tyw.u:kg.ts&.hq) és

Könyvtárvilág címmel évi hat számban megjelenő, honlapról elérhető elektronikus
webmagazint működtetett.

. Igyekezett egyre eredményesebbé tenni marketing tevékenységét és az MKE szakmai
tevékenységének népszerűsítését atagság és a széles közvélemény körében.

. Egyre nagyobb súllyal szervezte kommunikációs tevékenységét, építve a 2I, század
kommunikációs eszközeire és jelent meg a média nyújtotta alkalmakon te|evízióban,
rádióban, nyomtatott és elektronikus sajtóban. Közcisségi média oldalt hozott létre.

. Megújította magyar és angol nyelvű tá1ékoztató anyagát, illetve saját szervezeti
molinót készítetett'

. Folyamatosan töltötte fel a honlapját. A szervezeteken belüli és a szervezetek közötti
kommunikációt zömmel elektronikus formában működtette.

. Gyűjti a szervezeti és országos média megjelenéseket és ezekről nyilvántartást készít.

. Média megjelenésünket és szereplésünket számos eseménnyel gyarapítottuk
újságcikkek, interjúk, televíziós műsorok és rádióműsorok révén.

NBMZETKÖzI xapcSoLAToK
. Ápolta nemzetközi és belföldi kapcsolatait szakmai szervezetekkel.
o A környező országok társegyesületeinek képviselőin túl vendégeket hívott a veszprémi

vándorgyűlésre. A szervezetek onállóan is rendelkeznek külföldi, elsősorban határon
túli magyar szakmai kapcsolatokkal.

9



 



ZÍlradék:
E közhasznúsági jelentést a Magyar Könyvtárosok Egyesülete a2017 , május o3.án megtartott
ktildöttkcizgytílésén elfogadta.
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