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Tájékoztatás a Magyar Könyvtárosok Egyesületéről és tagsági kérdésekről 

 

A Magyar Könyvtárosok Egyesületének Alapszabálya (http://mke.info.hu/wp-

content/uploads/2011/04/MKE_Alapszabaly.pdf) nem korlátozza jelenleg a belépni 

szándékozók körét. Az egyesületnek szinte bárki egyéni tagja lehet, aki elfogadja az 

MKE céljait és kész kötelességeit teljesíteni. Testületi tagként intézmények, 

gazdálkodó és társadalmi szervezetek, egyesületek is tagjai lehetnek, ha támogatják 

az MKE céljainak megvalósulását.  

 

De mik is ezek a célok? 

 

• Kezdeményezője a könyvtár- és szakirodalmi információs politika alakításának. 

• Részt vesz a szakmai döntések előkészítésében, a könyvtári ellátást érintő in-

tézkedések értékelésében. 

• Képviseli mind a könyvtárosok1, mind a könyvtárak2 érdekeit, kapcsolatot kez-

deményez és ápol a fenntartókkal.  

A fentieket alátámasztandó néhány, a 

közelmúltból kiragadott példa: az elnökség 

októberig nyolc jogszabálytervezetet 

véleményezett (az érdekeltségnövelő 

támogatásról a muzeális intézmények látogatóit 

megillető kedvezményekről, az önkormányzati és 

a felsőoktatási törvényt stb.); L. Simon László, a Kulturális Bizottság elnöke a 

könyvtári dokumentumellátásról, ill. könyvrendelésről szóló – szakmai körökben nagy 

felháborodást keltő – módosító javaslatát az MKE a nemzeti könyvtárral és az IKSZ-

szel közösen azonnal megfogalmazott válaszlevelének hatására vonta vissza; az 

MKE felajánlotta és a minisztérium befogadta a gondolatát, hogy mint szakmai 

szervezet kidolgozza a következő időszak könyvtári stratégiáját; novemberben 

konzultált és az IKSZ-szel közösen benyújtotta állásfoglalását a NEFMI-hez a 

megyei könyvtárak működési jellegéről, szervezeti hovatartozásáról. 

                                                 
1 Értsd még a továbbiakban is a szakirodalmi tájékoztatást végzőket.  
2 Értsd még a továbbiakban is a szakirodalmi tájékoztatási intézményeket. 

http://mke.info.hu/wp-content/uploads/2011/04/MKE_Alapszabaly.pdf
http://mke.info.hu/wp-content/uploads/2011/04/MKE_Alapszabaly.pdf
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Az MKE erkölcsi támogatását kérheti bármely könyvtár vagy szakinformációs 

intézmény. Erre legutóbb az EISZ adatbázis esetében került sor, mivel finanszírozási 

problémák miatt megkérdőjeleződött a sorsa.   

Az egyesület számtalan munkabizottságot működtet (pl. etikai, PR, szakmai díjak 

elbírálásával foglalkozó, adott feladatokra létrehozott munkabizottságok). Az MKE 

tagkártyával „kiváltott” múzeumi belépőkkel pedig, jelentős közhasznúsági feladatot 

vállalt át a minisztériumtól.   

 

• Figyelemmel kíséri és véleményezi a szakmai képzés és továbbképzés helyze-

tét, a képző intézmények munkáját. Önállóan és együttműködő partnerként is 

szervez továbbképzéseket.  

 

Ilyenek voltak például a több éven keresztül szervezett kommunikációs- és EU pá-

lyázatírói tanfolyamok vagy legutóbb a „civil akadémia”. 2011 végén az MKE befo-

gadta az INKA Alapítványt. Ezzel a jövőben kibővül az oktatási tevékenység és a 

tanfolyami lehetőségek köre. A 2012. első félévi tanfolyamtervekről az MKE honlap-

ján tájékozódni lehet (http://mke.info.hu/blog/2011/12/tajekoztato-az-inka-alapitvany-

tanfolyamairol/). 

  

• Elősegíti a könyvtárosok és könyvtárak, valamint a használók együttműködését, 

megteremti annak kereteit és fórumait.  

• A könyvtári ellátás fejlődését segítve különös gondot fordít a határon túli ma-

gyar, a hazai nemzetiségi, valamint a társadalmilag hátrányos rétegek ellátásárá-

ra és az e munkát végző könyvtárosokra. 

• A szakmai kapcsolat és fejlődés érdekében számos belföldi és külföldi szakmai 

és egyéb szervezettel működik együtt. 

 

 A fenti tevékenységek sorában említhetők a 

vándorgyűlések, a tavaszi könyvfesztiválok-

hoz és „civiliádá”-khoz való csatlakozás, az 

országos könyvtárügyi konferencia előkészí-

tése, az MKE projektek (roadshow-sorozat, 

E-lib, „Menet – 20008” stb.). Tagság és 

részvétel a külföldi szakmai szervezetekben 

http://mke.info.hu/blog/2011/12/tajekoztato-az-inka-alapitvany-tanfolyamairol/
http://mke.info.hu/blog/2011/12/tajekoztato-az-inka-alapitvany-tanfolyamairol/
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(IFLA, EBLIDA, ALA stb.), együttműködés a szlovákiai, erdélyi stb. könyvtáros egye-

sületekkel, a hazai társintézményekkel. 

A központi rendezvények és szolgáltatások jelentős mértékben egészülnek ki az 

egyes szervezetek és szekciók által szervezett programokkal, továbbképzésekkel, 

együttműködések érdekében tett lépésekkel, pályázatokkal és tanulmányutakkal. 

(A Komárom-Esztergom Megyei Szervezet programjairól, tevékenységéről a 

www.mkekemsz.hu honlapon lehet tájékozódni.) 

 

Az MKE szervezete 

 

Ha valaki eddig már eljutott az olvasásban, az láthatja, hogy nem kevés és folyama-

tos az a munka, amely az egyesület keretei között folyik – társadalmi munkában, 

munkaidőn túl, szabadidőt nem kímélve. Nem csak a tisztségviselők munkájára van 

szükség, hanem az egyesületi tagok aktivitására is, hogy minden szakmai kérdésben 

a legmegfelelőbb válaszok, a leginkább érdekeinket szolgáló döntések és eredmé-

nyek születhessenek.  

Az MKE valóban demokratikus szervezet! A döntéshozatal alulról felfelé történik: tag, 

taggyűlés, küldöttközgyűlés útján. Ez utóbbi a legfőbb döntéshozó szerv. A tanács 

önálló szervezeti egység, tagjai a szervezetek képviselői. Az elnökség havonta vagy 

gyakrabban is ülésezik, ha szükségszerű. A munkabizottságokban bárki részt vehet, 

várják is a jelentkezőket! 

Az MKE jelenleg szervezeti megújulás előtt áll. Ezt indokolja többek között a decem-

ber közepén megjelent 2011. évi CLXXV. törvény Az egyesülési jogról, a közhasznú 

jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról, tisztázni kell 

a tagszervezetek önálló jogi személyiségének kérdéseit, az MKE tagkártyák szerepe 

megváltozott a muzeális intézmények látogatásával összefüggésben, emiatt is szigo-

rodnia kell a tagnyilvántartásnak, a tagdíjak 2006(!)-tól változatlanok stb. Az új Alap-

szabály elkészítésére 2012-ben alakul munkabizottság, bevezetése 2013 előtt nem 

valószínű.  

Az MKE-nek tizennyolc területi (megyei), három társult szervezete (Csongrád Megyei 

Könyvtárosok, Kisalföldi Könyvtárosok és Könyvtárak, valamint a Könyvtárostanárok 

Egyesülete) és tizenhárom könyvtártípusok, könyvtári tevékenységek és közös ér-

deklődési területek szerint szerveződő szakterületi szervezete működik jelenleg. Egy 

tag több szervezetben is regisztráltathatja magát az adott regisztrációs díj fejében.  

http://www.mkekemsz.hu/
http://csmke.klog.hu/
http://csmke.klog.hu/
http://www.kkmk.hu/kkke/
http://www.ktep.hu/
http://www.ktep.hu/
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A diagramot készítette Fehér Miklós.( Forrás:  http://mke.info.hu/rolunk/szervezeti-felepites/#diagram) 

 

Mit nyújt az egyesület a tagjainak? 

 

Sokan azt kérdezik, mit kapnak a tagdíjukért? Az MKE a legrosszabb évben is 14 

millió forintot pályázott a könyvtári programokra. Ezt összevethetjük ugyan a néhány 

milliós tagdíjjal, de a lényeg itt nem ez! Hány intézmény és könyvtáros volt azoknak a 

programoknak részese, mi minden valósulhatott meg a pályázott összegekből az em-

lített célok érdekében! A nyereség itt nem a tag zsebébe vándorol, a forrást az alap-

tevékenységbe forgatják vissza. De ha csak néhány százalékkal kevesebb könyvtá-

rost küldenek el, kevesebb intézményt zárnak be vagy vonnak össze, lesz esetleg 

esély a közalkalmazotti bértábla rendezésére – ez nem nyereség? A haszon nem 

mindig forintban értendő és nem mindig rögtön mutatkozik a hatása. Az érdekképvi-

selet létezik, javaslatok születnek, az MKE-re a fenntartók hiteles tárgyalópartnerként 

tekintenek, pozitív társadalmi és fenntartói megítélésünk pedig, mindegyikünk érde-

ke! Illik a tagja lenni. 

 

http://mke.info.hu/rolunk/szervezeti-felepites/#diagram
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Tíz-tizenöt évvel ezelőtt a munkába állással szinte egyidejűleg és szinte kötelezően 

be „kellett” lépni az egyesületbe és a szakszervezetbe. Ez a szakmai együvé tarto-

zást is jelentette. Nem a sorból kilógás vagy politikai nézetek miatt, hanem mert va-

lódi, sajátos hangulat uralkodott abban a közösségben. Nem hiszem, hogy a mai „el-

forintosodott” világunkban a hat évvel ezelőtti szinten tartott tagdíjak jelentenének 

akadályt. Nézzük meg az itt közölt tagdíjtáblát és gondoljunk bele,  

hogy hányan költünk egyetlen bevásárlás alkalmával is enné l többet! De ha leraga-

dunk ezen a ponton,hát lássunk arra is példákat, megtérül-e évi 4000 forint? 

  

- Kedvezményes részvételi díj a vándorgyűlésen és a regisztráló szervezetek 

programjain. 

- 25 %-os kedvezményre jogosító „törzsvásárlói kártya” a Könyvtárellátó Non-

profit Kft. (KELLO) boltjaiban és honlapján. 

- A „Kelló Kártya” személyes vásárláskor magyar nyelvű könyvek esetében 20 

%, egyéb dokumentumok esetében 10 % kedvezményre jogosít a KELLO 

boltjaiban és honlapján. 

- EDC kedvezmények már 1014 elfogadóhelyen cuk-

rászdáktól a benzinkutakig (www.edc.hu).  

- Múzeumok állandó és időszaki kiállításainak 

ingyenes látogatása. 

- A Komárom-Esztergom Megyei Szervezetnél 

például ingyenesen igényelhető színházbérlet 

és a színház által biztosított, a bérlettel járó kü-

lönféle kedvezmények vehetők igénybe. 

 

 

Az MKE tagok jogai 

 

Az egyéni és testületi tagok képviselőinek az ő(ke)t regisztráló szervezet(ek)ben 

szavazati, javaslattételi, véleményezési joga van, a küldöttek útján állást 

nak. Bármely tisztségre választhatók. Tájékoztatást kérhetnek és kapnak az 

let és bármely szervezetének tevékenységéről. Részt vehetnek az egyesület és szer-

szervezeteinek rendezvényein, programjain. Javaslattételi joguk van a szakmai 

tetésekre, díjakra (pl. Füzéki István Emlékérem, Bibliotéka Emlékérem-díj, Prima 

http://www.edc.hu/
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Primissima Díj irodalmi kategória stb.) Pá-

lyázhatnak az egyesület és a regisztráló szer-

vezet(ek) tanulmányútjaira, ösztöndíjaira (pl. 

Goethe Intézetnél). Igénybe vehetik a pályá-

zatok útján meghirdetett támogatásokat (pl. 

„Az év fiatal könyvtárosa”), részesülhetnek 

minden olyan kedvezményben, juttatásban 

vagy szolgáltatásban, amelyet az egyesület 

és a regisztráló szervezet(ek) tagjaiknak nyúj-

tanak (lásd előző pont). 

 

 

Az MKE tagok kötelességei 

 

A kötelességek sora jóval rövidebb, mint a jogok és lehetőségek tára: az erkölcsi tá-

mogatás mellett befizetni az éves tagdíjat és lehetőség szerint aktívan részt venni az 

egyesületi munkában. Csak akkor működik és tud előbbre jutni bármely szervezet, 

ha tagjai aktívak. A tisztségviselők nem a maguk kedvéért és hasznára vállalnak 

plusz feladatokat mindenféle anyagi ellenszolgáltatás nélkül és mondanak le szabad-

idejükről, amit családjuk körében is eltölthetnének.  

Ha valaki csupán az „anyagi kedvezmények” reményében lép be, az egyesületi élet-

ben tanúsított passzivitása akár mások 

áldozatkész munkáját is veszélyeztetheti, 

könnyen határozatképtelenné válhat pél-

dául a taggyűlés.  

Az MKE Alapszabálya és Ügyrendje, 

illetve a regisztráló szervezet(ek) szerve-

zeti és működési szabályzata minden 

tagra vonatkozik. 
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MKE tagdíjak 

 

Az egyéni és testületi tagok éves tagdíjat fizetnek tagságuk érvényesítése érdekében 

(MKE tagdíj). Mindenkinek legalább egy szervezetben – ahol ténylegesen részt kí-

ván venni az egyesületi életben – regisztrálnia és ott éves szervezeti regisztrációs 

díjat kell fizetnie az MKE tagdíjon felül. Az MKE tagdíjat a prioritásában elsőként 

megjelölt szervezet/szekció továbbítja az MKE Titkárságára. Ezt csak egyszer kell 

megfizetni akkor is, ha több szervezetnél történik regisztráció. A tagsági kártya és az 

éves érvényesítő matrica az MKE tagdíjat utaló szervezettől vehető át. A regisztráci-

ós díj mértékét – a 2006. évi küldöttközgyűlésen elfogadott minimális díj figyelembe-

vételével – az adott szervezet taggyűlése saját döntése alapján meghatározhatja, 

szervezeti és működési szabályzatában rögzítheti. Az MKE tagdíjak befizetésének 

határideje minden évben március 31., azonban figyelembe kell  venni azt az átfutási 

időt, amíg a tagdíjat utaló szervezettől az MKE Titkárságra a pénz beérkezik, az 

MKE legyártatja a tagkártyákat és a matricákat, megküldi az adott szervezetnek és 

onnan az eljut a tagokhoz. Ingyenes múzeumi belépésre az érvényesítő matricák a 

következő év február 28-áig vehetők figyelembe.  

Fontos tudni, hogy az éves tagsági díj adott évre jelent tagságot és a belépés dátu-

mától független, nem fizethető részarányosan.  

 

A küldöttközgyűlésen elfogadott MKE tagdíj összege és a szervezeti regisztrá-

ciós díj minimuma:  
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A minimális éves MKE tagdíj és regisztrációs díj együttes táblázatban megadott ösz-

szege abban az esetben érvényes, ha a tag csak egy szervezetben regisztráltatta 

magát és a regisztráló szervezet a minimális regisztrációs díjat fogadta el. Ha például 

egy MKE tag két szervezetnél regisztráltatja magát, egyszer fizet MKE tagdíjat és 

kétszer regisztrációs díjat. Ennek minimális összege összesen nyugdíjas esetében 

1500, aktív dolgozó esetében 7000 forint. A szervezetek a szervezeti regisztrációs 

díjon felüli támogatást is elfogadnak. 

 

Az MKE Komárom-Esztergom Megyei Szer-

vezeténél (2800 Tatabánya, Fő tér 2.) részletfi-

zetésre is van lehetőség. A 2011-ben érvényes 

tagsággal rendelkező és legalább az MKE tag-

díjat megfizető tagjaink a 2012. évi érvényesítő 

matricájukat már átvehették/átvehetik. A mara-

dék összeg, illetve a teljes tagsági díj (MKE 

tagdíj és regisztrációs díj) befizetési határideje szervezetünknél 2012. február 15. 

Szervezetünkbe a táblázatban megjelölt minimumösszegek vannak érvényben. 

Mivel az egyesület vagyonát kizárólag a tagdíjak jelentik, sajnos munkaterv és prog-

ramok nem vagy nehezen tervezhetők addig, amíg legalább jelenlegi tagjaink meg 

nem erősítik további támogatási szándékukat.  

A tagsági díjak befizethetők személyesen a József Attila Megyei Könyvtárban Kissné 

Anda Kláránál (Tel.: 34/513-679), postautalványon vagy átutalással a szervezet 

számlaszámára: 63300109-11056847. 

 

Belépési nyilatkozatok, valamint az Adatközlő, adatmódosító lapok letölthetők a 

www.mkekemsz.hu, illetve a http://mke.info.hu honlapokról. Az MKE tagkártyák új 

szerepe miatt adatváltozás esetén fokozottan kérjük ez utóbbiak kitöltését és 

megküldését a kissne.anda.klara@jamk.hu e-mail címre. 

 

Köszönjük a bizalmat, az eddigi és a remélt további támogatást, az aktív munkát! 

Kívánunk minden kedves régi és új MKE tagnak sikerekben, örömökben gazdag, 

boldog új esztendőt! Tegyünk együtt a könyvtáros szakma megmaradásáért, 

érdekképviseletünkért, a közös jövőnkért! 

 

Kissné Anda Klára titkár, MKE KEMSZ 

http://www.mkekemsz.hu/
http://mke.info.hu/
mailto:kissne.anda.klara@jamk.hu

