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Az Egyesület Elnöke



Közhasznúsági jelentés
a Magyar Könyvtárosok Egyesülete

20|1. évi tevékenységéről

Az 1935-ben alapított Magyar Könyvtárosok Egyesülete (továbbiakban MKE) az

egyesületekről szóló l989. évi II. törvény értelmében bejegyzett országos hatáskörű szewezet.
2OO2. március l5-étől a közhasznú szervezetekről szóló 1997, évi törvény alapján
regisztráltan közhasznú szervezetként látja feladatát. A Nemzeti Civil Alapprogramról szóló
2OO3. évi L. törvényben foglaltak értelmében teszi kötelességét, é| az őt megillető jogokkal.

Az MKE céljainak megvalósítása során tevékenységét az Alapszabályban megfogalmazottak
szerint végzi ahatályos jogszabályok figyelembevételéve|, az a|ábbi területeken (Khvt. 26. $
c) tudományos tevékenység, kutatás; nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés;
kulturális tevékenység; a kulturális örökség megóvása; a hátrányos he|yzetú csoportok
társadalmi esélyegyenlőségének javítása; a magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségekkel,
valamint a határon túli magyarsággal kapcsolatos tevékenység.

Az egyesület célja' hogy

a) kezdeményezőleg vegyen részt a könyvtárpolitika és szakirodalmi információs
politika alakításában; aZ eÍTe vonatkozó szakmai és regulatív döntések
előkészítésében, valamint a könyvtári ellátást érinto intézkedések értékelésében,
továbbá - szükség szerint _ az ezek hatásainak vizsgálatában;

b) képviselje a könyvtárosok, szakirodalmi tájékoztatást végzók, valamint a
könyvtárak és szakirodalmi tájékoztatási intézmények szakmai érdekeit és ennek
érdekében kapcsolatot kezdeményezzen és ápoljon a fenntartókkal;

c) gyarapítsa tagjainak szakmai és általános ismereteit és fejlessze hivatástudatukat;
foglaljon állást a könyvtárosképzés és továbbképzés kérdéseiben; kísérje figyelemmel
és véleményezze a képző intézmények munkáját; önállóan és együttműkodésben
szerv ezzen továbbképzéseket;

d) mozdítsa elő a könyvtárosok és szakirodalmi té|ékoztatást végzők, a könyvtárak és
szakirodalmi tájékoztató intézmények, valamint szolgáltatásaik használóinak
együttműködését és teremtsen ehhez megfelelő fórumokat és kereteket;

e) segítse a könyvtári ellátás fejlődését, ezen belül fordítson külön gondot a határon
túli magyar kisebbség, a hazai nemzetiségek, továbbá a társadalmilag hátrányos
rétegek e||átására,továbbá az e munkát végző könyvtárosokra;

f) mozdítsa elő, illetve ápolja az együttműködést a belftjldi és külfoldi szakmai és
egyéb szervezetekkel.



A. Számviteli beszámoló

Az MKE a 22412000 Kormány rendeletben meghatározottak szerint az egyéb szervezetekre
előírt, kettos könywezetésen alapuló közhasznú egyszenisített éves beszámolót készít,
melynek része a rendelet 4. számű melléklete szerinti mérleg és a 6. sz melléklete szerinti
eredmény kimutatás és tájékozató adatok. A számviteli beszámolót a közhasznúsági jelentés
1. sz melléklete tarta|mazza.

A kozhasznú Egyesület küldottközgyűlésének kizárólagos hatáskörébe tartozik az éves
beszámoló, közhasznilsági j elentés jóváhagyása.

A vagyoni és pénzügyi helyzetre jellemző 20l 1 évi főbb adatok ( ezer Ft-ban )

Mérleg fóösszeg 723
Saját tőke 60
Tárg}'évi eredménv összevontan: 2.479

- közhasznú tevékenységből 2.27I
- vá||a|kozási tevékenvsésből 208

B. Költséevetési támogatás felhasználása

1. Költségvetési támogatások felhasználását a 2, sz melléklet tarta|mazza

a.) Közhasznú cé|ú működésre kapott támogatások központi költségvetéstől

b.) Magánszemélyek I o/o fe|ajánlásai

A magánszemélyek 2010 évi adójukból történt felajánlásaikból 20l1 évben a Nemzeti Adó-
és Vámhivatal |23eFt -ot utalt át azBgyesület bankszám|ájára.

Közhasznú célú műkiidésre kapott
támogatások kiizponti kiiltségvetéstől

Ka támosatás
célia összege

NEFMI, Wekerle Sándor Alapkezelő

Közoktatásban és kisebbségi
oktatásban működo országos
szövetségek, egyesületek 20 1 0.
évi költsésvetési támosatása

450 000 Ft

NCA orszásos. Kollésium

A Magyar Könyvtárosok
Egyesülete működésének
támogatása 201|.június 1- szept.
30 .

600 000 Fr

Osszesen: I 050 000Ft



Az 1 oÁ-os bevétel felhasználása teljes egészében 2012. évben fog történni. Az E'gyesület a
magánszemélyek felajánlásaiból befoll összeget a minden évben megrendezésre kerülo
Vándorgyűlésen résztevő pá|yázatot elnyer1 könyvtárszakos hallgatók részvételi költségének
ftnanszir o zás ára fordítj a.

2. Pá|yázati úton elnyert támogatások

Támogatást nyújtó
neve/támogatás forrása

Ka .á| tás
célia osszese

NCA NK

Minőségi könyvtári szolgáltatások a
civiltársadalomért. Magyar és finn
könyvtáros szervezetek
együttműk<idése

510e  F t

NKA Tanulás, tudás, műveltség. Az MKE
43. Vándorgyűlése

7 322eFt

NKA
Európaiság és nemzeti, helyi
értékek. XVIII. Helyismereti
Konferencia

781e  F t

NCA
E|őző évi elhatárolásból:MKE Civil
Akadémia

1 590e Ft

NCA

E|őzó évi elhatárolásból: A Magyar
Könyvtárosok Egyesületének
részvétele döntéshozó, tanácsadó és
szakértői területeken.

816e  F t

NKA
E|őzó évi elhatárolásból: 75 éves a
MKE Jubileumi kiadvánv

3 334e Ft

Munkaügyi Központ Bér1ámogatás 217eF t

Osszesen: 14 570 Ft

A fenti támogatások20|1.12.31-ig teljes egészében felhasználásra kerültek és a költségekkel
való elszámolás megtörtént.



C. A vagvonfelhasználásával kapcsolatos kimutatatás

A vagyonfelhasználásról szóló kimutatást az3. sz melléklet tartalmazza.

Az EgyesüIet 2011.évi eredménye 2.479eFt. Mivel az induló tőke sorában az évek alatt
felhalmozódott tőkeváltozások lettek feltüntetve és a javitáshoz hiteles adat a beszámoló
elkészítéséig nem állt rendelkezésre az Egyesület OFt-ban állapította meg az induló tőkét, az
ott szereplő -I.8]4e Ft-ot pedig átsorolta a tőkeváltozások közé.Ezen túl a tőkeváltozás sorba
a2010. évi beszámolóban szereplo veszteség került könyvelésre.

D. Cél szerinti iuttatások kimutatása

Az Egyesü|et a tárgyévben cél szerinti juttatást nem adott más szervezeteknek. (4.sz
melléklet)

E. Központi kiiltségvetési szervtől' elkü|iinített állami pénzalaDtól. helvi
önkormánvzattól. települési önkormányzatok társulásától és mindezek szerveitől kapott
támogatás mértéke

A kapott támogatásokat az 5. sz. mellék|ettarta|mazza.

Az Egyesü|et pá|yénat útján 250.000 Ft támogatást kapott a Fovárosi onkormányzatto| a
2011. évi Könyvfesztiválon való részvétel terembér|eti d4éhoz.

F. A közhasznú szervezet vezető tisztségviselőinek nvúitott iuttatások értéke. illetve
összege

A tárgyévben aZ Egyesület vezetó tisztségvise|i5i kizárőlag közlekedési költségtérítésben
részesültek. (6. számú melléklet)

G. A közhasznú tevékenységről szóló rövid tartalmi beszámoló

Az MKE a tevékenységeit a megszokott szervezeti keretben végezte. Az egyesület tagjai l8
működési hely szerint szeweződó területi (á|ta|ában megyei) és 72, könyvtártípusok'
könyvtári tevékenységek és közös érdeklődési területek szerint szervezodő szakterületi
szervezetben tömörülnek. Egy tag több szervezetben is regisztráltathatja magát és
gyakorolhatja jogait.

A közhasznú tevékenység alapszabályban megbatározott területei az a|ábbiak:

Tudományos tevékenység, kutatás
Nevelés és oktatás, képességfej lesztés, ismeretterj esztés
Kulturális tevékenység



A kulturális örökség megóvása
A hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése
A magyarorczági nemzeti és etnikai kisebbségekkel, valamint a határon túli magyarsággal
kapcsolatos tevékenység

Ezeken a területeken az egyesü|et az a|éhbi munkát végezte e|..

- A tudományos tevékenység' nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés

fejlesztése érdekében ebben az évben átvette az Informatika a Nemzeti
Kozszolgálatban és Könyvtárakban Alapítvány (INKA) a|apitőijogait. Az a|apitvány
akkreditált képzéseket folfat. Képzési tevékenységét 20I2-től fejti majd ki az MKE
alapítványaként.

- Megvalósította az MKE Civil Akadémia programsorozatot. ot modul keretében
foglalkozott a civil jogi, pénzügyi, elektronikus ügyviteli, tréneri és minőségügyi
ismeretekkel.

- Foglalkozott az MKE és a könyvtárugy stratégiájának kérdésével. Pafinerséget ajánlott
a NEFMI és a társ szakmai szervezeteknek a stratégia elkészítéséhez.

- Munkabizottságokat, munkacsoportokat hozott létre, illetve működtetett tovább.

Jelesül:
o Stratégiai bizottság
o Alapszabály-szerkesztő bizottság
o oktatási-kepzési munkabizottság (közös bizottság az IKSZ-eI)
o Honlap bizottság
o Akkreditációs bizottság
o PR munkabizottság
o Hungarikum bizottság
o Könyvfesztivál szervezési bizottság
o Fitz-dij munkabizottság

o Bibliotéka díj kuratórium

o Év fiatal könyvtárosa díj kuratórium. A dijhoz ebben az évben kapcsolódott a
Kovács Máté Alapítvány. Felajánlásuk alapján lehetővé vált különdíj átadása.

o Füzéki emlékérem munkabizottság

o Széchényi Ferenc díj kuratórium

o Szinnyei József díj kuratórium

o Etikai munkabizottság (közös bizottság azIKSZ-e|)
- Foglalkozott az MKE 75 éves ttjrténetét bemutató és feldolgoző tudományos igényű

jubileumi kötet terjesztésével. A kötet bemutatására a tavaszi küldöttközgyűlésen,
illetve a szélesebb publikumnak a Könyvfesztivál keretében került sor.

- MKE emlékérem díjakat adott át.
- Étt az á||ami kitüntetési javaslattévő jogával'
- Foglalkozott könyvtáros életművek ápolásával. A Kovács Máté Alapítvánnyal és a

Könyvtári Intézette| közösen az '}IIKE Társadalomtudományi szekciója és a Bács-
Kiskun megyei szewezete Sallai István emlékülést szeruezett.



Lehetoséget teremtett nyugdíjasok meghívására' a '..nagy öregekkel'' történo
beszélgetésre.
Alkotó könyvtáros. Az MKE-nek ez a nelnes sorozata, melyet az olK-val közösen
menedzsel' a 10. állomáséűtoz ért el. Antal József salgótarjáni nyugdíjas könyvtáros
festményeiből nyitott kiállítást.
Kilencedik alkalommal adta át a Füzéki István Emlékérmet, amit ebben az évbenDr.
Monostori Imre kapott. Az ünnepséget koszoruzás egészítette ki az oSZK-ban
található emléktáblánál.
Véleményezést követően javaslatot tett a Fitz József könyvdíjak átadására 3 könyv
szer zőj ének, kiadój ának.
Együttműködött a népszámlálás lebonyolítáSában, par1nerségben az IKSZ-el. Ennek
érdekében a KSH-val együttműködési megállapodást kötött a Vándorgyűlésen.
2011-ben a kömyező országok társegyesületeinek képviselőin túl Finnországból is
vendégeket hívott a pécsi vándorgyűlésre' Külön kiemelendő, hogy hasonlóan a
debreceni vándorgyűléshez, 201 1-ben is sikerült a következő, 20|2-es IFLA
konferencia nemzeti szervezo bizottságának vezetőjét (Maija Berndtson) meghívni.
Személyében a nemzetközi könyvtáros szakma egyik legismertebb és legsikeresebb
alakját köszönthette a rendezvényén. Pécsett 10 külft'ldi vendég és 9 határon túli
magyar kolléga tisztelte meg jelenlétével a rendezvényt. A szervezetek önállóan is
rendelkeznek külft'ldi, elsősorban határon túli magyar szakmai kapcsolatokkal.
2011-ben a Szlovák és a Magyar Egyesületek nemzetközi kapcsolatainak építése és
ápolása terén végzett közel két évtizedes faradhatatlan munkája elismeréséül Silvia
Stasselova MKE-emlékérmet kapott. Személyében először részesült ebben a
kitüntetésben egy külfr ldi szakember.
Együttműködést kezdeményezett a Svédországi Magyarok országos Szövetségével.
Az ügymenet a kapcsolatépítés elején tart, várja az együttműködési javaslatok

befogadását.
Az MKE fogadta az ALA (amerikai könyvtáros szövetség) elnökét. Kétoldalú
tárgyalások során megvitatta a nemzetközi könyvtffigy kérdéseit, álláspontokat
egyeztetett. Roberta Stevens, az American Library Association elnöke, ,.2I. századi
könyvtárak. Kihívások és lehetoségek'' címmel tartott előadást.
Segítséget és információt nyújtott a Rikkyo University-ről (Tokyo) 20l1-ben
Magyarországra érkezó Haruki Nagata professzornak, aki többek között a magyar
könyvtárügyet kívánta tanulmányozni.
A 2011-es IFLA konferencián (Bill és Melinda Gates Alapítvány támogatásával)
alelnökével, Barátné Hajdu Ágnessel' mint a 201l-es Access to Learning Award
(ATLA) elismerés odaítélő tanácsadó testület tagtráva| képviseltette magát. A díj
átadása hagyományosan aZ IFLA konferencia egyik csúcspontja. Az alelnök asszony
azIFLA KM Szekció program egyik szervezőjekéntvégzett munkát San Juarrban. A
szekció ülésein közel 800 kolléga hallgatta az előadásokat. A konferencia bizottsági
ülésén megbízást kapott arra, hogy a programbizottság vezetójeként előkészítse és



megszervezze az IFLA Knowledge Management Szekciójának 2012-es programját

Helsinkiben.
- Együttműködve részt vett az országgyűlési Könyvtár á|tal kezdeményezett Kárpát.

medencei fiatal magyar könyvtárosok együttműködése című ösztöndíjprogramban.
- Folyamatos munkakapcsolatban állt a NEFMI Könyvtári osztályával és a

közgyűjteményi államtitkárságáva|azágazati irányítás aktuális kérdéseiben.
- Folyamatosan végezte a jogszabályok véleményezését (p|. 1997. évi CXL t<irvény'

Arva művek, Egyesülési jogról, érdekeltségnövelő, hungarikum, múzeumi látogatói
kedvezmény, muzeál is intézmények működése, önkormá ny zati törvény stb. )

- Közreműködött a múzeumi belépési kedvezmény új keretek közötti kialakításában. A
kedvezmény igénybevéte|éhez az MKE tagnyilvántartás során használt tagkártyát kell
használni. A tagkártya, a haszná|athoz szükséges új érvényesíto matricával kerül
alkalmazásra.

- Részt vett az NKA új kuratóriumi rendszerének jelölési folyamatában.
- Részt vetl' az országgyúlés Kulturális és Sajtó Bizottsága felkérése alapján a hazai

kulturális ágazat helyzetének felm érésében.
- Ajándék kötetet vett át terjesztésre _ szerzői felajánlás alapján 1Ártatlanok kora).
- Vándorgytílést szewezett Pécsett a helyi szetvezet. az egyetemi, a megyei és a városi

könyvtár közreműködésével. Téma: Tanulás, tudás, műveltség - könyvtárosok a jövő

szo|gá|atéhan.
- Megszewezte a 18. Helyismereti Konferenciát. Helyszíne és egyben aZ MKE

Helyismereti szeryezet mellett rendezője a Gödöllői Városi Könyvtár és Információs
Központ és a Pest Megyei Szewezet volt. A konferencia témája: Európaiság és
nemzeti, helyi értékek.

- Részt vett a Budapesti Nemzetközi Könyvfesztivá|on, a Könyvtáros Klub programjait
szervezte és bonyolította le, valamint stand jelenlétet biztosított.

- Az MKE Zenei Szekciója megtartotta hagyományos 2 napos konferenciáját, ezutta|
Győrben: Ünnepek a mindennapokban, zenei iinnepek témában.

- onkéntesség a kultúrában címmel konforenciát szervezett Miskolcon az MKE Borsod
Megyei Szervezete' melyen ismertette és meghirdette az MKE önkéntességgel
kapcsolatos koncepcióját.

- Számos területi programon vett részt, köztük például a 45 éves Békés Megyei
Szerv ezet szakmai napj án.

- Megkezdte a jövő évi vándorgyűlés elokészítését.
- A gazdá|kodás, a pénzügyi - számviteli tevékenység új alapokra helyezése érdekében

könyvelő céget bízott meg ezenfe|adatok ellátásával.
- Tevékenységét vizsgálta le||enőrizte az AsZ" az NCA, az NKA. Az ellenőrzésekben

együttműködött. Elmarasztaló lényeges megállapítás nem született, megfelelt a
követelményeknek és az e|várásoknak. Eljárási észrevételek pontosítására került sor.

- Az új civil törvény és a felmerült tagdíj kérdés kapcsán megkezdte a saját a|apszabá|ya
módosításának előkészítését.



- Folyamatosan töltötte fel a honlapját. A szervezeteken belüli és a szervezetekkőzőtti

kommunik áciő szintén zömmel elektronikus form ában zaj|Ik,
- Működtette a titkárságot, kezelte a működéssel kapcsolatos iratokat és egyéb

dokumentumokat, melyek a honlapon és az egyesület titkárságán aZ ügyrendi

szabá|y ozás szerint bárki számára me gtekinthetőek.

Mindezen tevékenységeket kiegészítette a szervezetekben folyó területi' szakterületi
munka. Szervezetek - egy kivételével - múködtek. 201l-ben két új szekció alakult, a Jogi
és a Tudományos szakkönyvtari. A FITT szekció tevékenysége szünetelt. A működést
különböző aktivitás jellemezte, de többségében tartalmas munka folyt' A szervezetekben
az alábbi munkaformák a jellemzőek:

o Szakmai nap - eloadás
o Szakmai tapasztalatcsere' kirándulás (Zemp|én, Pécs-Tudásközpont, Szatmár,

Felvidék, Vajdaság, Macedónia, Szlovénia stb.)
o Konferencia szervezése, konferencián való részvétel
o Kapcsolat, közös programok, díjak a szervezetek és a könyvtarak között (p1.:

Téka-díj' Kertész Gyula-díj' Balassi-díj)
. Taggyűlés

A taglétszám alakulása:

o 2010. december 31. 1861 egyéni és 102 testületi tag
o 2011. december 31. 1835 egyéni és 9l testületi tag

A Tanács 2011-ben három alkalommal, az elnökség pedig 1l alkalommal ülésezett. A
szetvezetek döntő többségében sor került taggyűlésre.

Küldöttkozgyűlést két alkalommal tartott. A tavaszi küldöttközgyűlés (20||.03.31)
egyben vezetőségvá|asztó küldöttközgyűlés volt. Az új elnök' fotitkár, elnökség, el|enőrző
bizottság 4 éves ciklusra lett megválasztva'

Budapest, 2012. április 25.

Egyéb szew ezet képviselőj e

Záradék:
E közhasznúsági jelentést a Magyar Könyvtárosok Egyesülete a 2012.május.........-án
megtartott küldöttközgyűlésén elfo gadta.
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Statisztikai számj el v agy adőszám (csekkszámlaszám)

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek
közhasznú egyszerűsített éves beszámolója

év

Magyar Könyvtárosok Egyesülete

2 0 1 1

egyéb szervezet megnevezése

1827 Budapest ,  Budavár i  Pa lota F épület  439

Keltezés: Budapest. 20 12,0 4 .25 .
szervezet

T. í71$/ D - AB Nyomtatvány
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Statisztikai számje| vagy adiszám (csekkszámIaszám)

Az egyéb szervezet megnevezése: 
MAGYAR roNyvrÁnosoK BcynsÜlntB

Azegyébszervezetcíme:  1827 BUDAPEST,  suo lvÁR l  PALoTA p  ÉpÜlnr  l sq

KETTOS KONYWTELT VEZETO EGYEB SZERVEZETEK KOZHASZNU
EGYSZERUSITETT EVES BESZAMOLOJANAK EREDMENYKIMUTATASA

|'ToTTRÉV adatok E FT-ban

Sor-
szám

A téteI megnevezése E|ozó év
E|őzo évek)
helyesbítései Tárgyév

A b

1 .
A. osszes közhasznú tevékenység bevéte|e

(í.+2.+3.+4.+5.) 18.465 19.260
2 1. Közhasznú cé|ú működésre kapott támogatás 105 1.050

3 a) a|apítitiI

Á b) központi kö|tségVetéstől 1.050

5 c) helyi önkormányzattó| 0
6. d) társadalombiztositótó|

7 e) egyéb' ebbo| 1 % 105 0
L 2. Pá|yázati Úton elnyert támogatás 15.1  15 14.820
L ?  k^zh lczn i r  +owá l ranwcánhÁ|  czá rmlzÁ hor l á to|

't0 4. Tagdijbó| származó bevéte| 2.003 1.8s2

1 1 5. Egyéb bevéte| t .242 1 .538

13. B' Vá|laIkozási tevékenység bevéte|e 443 358

14. C. Összes bevéte| (A.+B.) 18.908 19.618

1 4
D' Közhasznú tevékenység ráfordításai

('1,+2.+3.+4.+5.+6.) 19.453 16.989

'15 1 ' AnyagjelIegű ráÍordítások 14.859 1 5 .1  56

16 2. Személyi 1e||egű ráfordítások 4.487 1.450

17 3. Ertékcsökkenési Ieírás 64 180

1 8 4. Egyéb ráÍorditások 43 3

1 9 5' PénzÜgyi műve|etek ráforditásai 0 0

20 6. RendkívÜ|i ráforditások 0 200
E. Vá||aIkozási tevékenység ráfordításai

(í.+2.+3.+4.+5.+6') 0 150

22. 1 ' Anyagje||egű ráforditások 150

I J 2. Szemé|yi jelIegű ráford ítások

24. 3' Ertékcsökkenési Ieírás

25. 4' Egyéb ráfordítások

26 5. Pénzüovi múve|etek ráfordításai

27. 6. RendkivÜ|i ráfordítások

T.17,15/D.r'sz.. 2s -AB Nyomtatvány
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StatisztJkaiszámje|vagyadiszám cseklsám|asám)

Az egyéb szervezet megnevezése: MAGYAR KoNwTÁno sor E GYE StLETE

Azegyébszervezet cine:|827 BUDAPEST, BUDAVÁRI PALOTA r. ÉptLnr 43q

K ETTos KÖ N YW I T E LT v EZET Ó E G Y É B SZE RVE ZET EK KÖZHASZN Ú
EGYSZEnÚsírrrT ÉVEs. BEsZÁMot-Ő.tÁruAK EREDMÉNYKI MUTATÁsn

l2ToTTEÉV
adatok E FT-ban

Sor-
szam A |téte| mEnevezése E|öző ev

EIózó évek)
heIyesbitései Tárgyev

b C j e

28, F' tsszes ráfordítas (D. +E,) 19.453 17.139

E G. Adózás e|ótti eredménye (B'-E.) 443 208

30. H. Adófizetési köte|ezettség 0 0

31 1' Tárgyévi vá||aIkozási eredmény (G.-H.) 443 208

óz J' Tárgyévi közhasznú eredmény (A'-D') -988 2.271

TAJEKOZTATO ADATOK

2a A. Szemé|yi je||egú ráfordítások 1.450

u 1' Bérköltseg 700

ebból: -rnegbizási dijak 553

36. -tisáeIetdíjak

37. 2 Személyi je||egű egyéb kifizetések 555
38 3. Bérjáru|ékok 195
?o B' A szervezet á|tal nyújtott támogatások 200
40 C. Továbbuta|ási cé||aI kapott támogatás 0

41. D' Továbbuta|t támogatás 0

\
!

Ke|tezés ] BUDAPEST, 2012.04.25

T1715lD'rsz' - 2w -AB Nyomtafuány
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Statisztikai számjel vagy adószám (csekkszámIaszám)

Az egyéb szervezet megnevezése: MAGYAR xoNyvrÁRosoK EGYESÜLETE

Az egyéb szervezet cime: 1827 BUDAPEST,BUDAVÁRI PALoTA r. ÉPÜLET 439

Ke|tezés: BUDAPEST' 2012 04.25.

T171S/D.r 'sz.. 1 - AB Nyomtatvány

KETTos KÖNYW|TELT VEzErŐ rcyÉe SZERVEZETEK KÖzHAszHÚ eoyszERŰs[ETT

Évrs BEszÁMoló.lÁHnx MÉRLEGE
L adatok E FT-ban

Az egyéb szervezet vezetóje
(képvise|óje)

) 0 I I

Sor-
szám A téteI megnevezése Elózó év Elózó évek)

heIyesbítései Tárgyév

0 c 0

A. Befektetett eszktjzök (2-5' sorok) 83 459

2. IMI\4ATERIALIS JAVAK

3. ||' TÁRGYI ESZKÖZÖK 83 459

4. |||. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI EsZKtZÖK

5. |V' BEFEKTETETT EsZKtZtK ÉnrÉxHeLvrsairÉse

6. Forgóeszközök (7-1 0' sorok) 3.678 218

7 I. KESZLETEK

ö ||. KÖVETELÉsEK 84 40

I ttt. ÉRrÉxpRpin0r

10 IV PENZEsZKÖZÖK 3.594 t78

11 C' Aktiv idobeIi e|határolások 10 46

t z EszKÖzöK (AKTíVÁK) ÖsszEsEN (,í.+6.+11' sor) 3.771 723

13 D' Saját tőke (,l4.-19' sorok)
-2 .419 60

14 l |NDULo ToKE 1 JEGYZETTTŐKE r .814 1.814 0
'15

II, TOKEVALTOZASI EREDMENY r .874 -2.4r9

16 |||. LEKÖTÖTT TARTALEK

17 MERTEKELESI TARTALEK

'18. ,, TÁRGYÉVI EREDMÉNYALAPTEVÉKENYsÉGBoL
"' (KtZHASZNÚ TEVEKENYsEGBÓL)

-988 2.271

19 V| TÁRGYÉV EREDMÉNYVALLALKoáSTEVÉKENYSÉGBŐL 443 208

20 E' cé|tarta|ék0k

21 F. Köte|ezettségek (22.-23. sorok) 162 540
zz |. HoSsZÚLEJÁRATÚ KÖTELEZETTsÉGEK

23. ||. RtV|D LEJÁRATÜ KoTELEZETTsEGEK 162 540
24 G. Passzív idóbe|i elhatáro|ások 6.028 123

25 FoRRAsoK (PAsszíVÁK) ÖsszEsEN
13..20.+21.+24. sol

3.771 723



KIMUTATAS
a kÖ|tségVetési támogatáSok feIhaszná|ásárTI

2011 'év i
(adatok e Ftban)

KozhasznÚsági jeIentés 2.sz.me||éklete

Támogatást
nyujto
neve/támogatás
forrása

Kapott támogatás Fe!használás iisszege Atvitel
sszege

E!számo!ás
határideje

idópontja célja sszege áthozataI e|6zó évi tárgyévi

\EFMl, Wekerle
Sándor A|aokeze|fí 2011.05.1i

Kozoktatásban és kisebbségi oktatásban m kcjdó
országos szovetségek' egyesij|etek 2010. évi
koltséovetési támooatása 45( 45C 2011 . 05 . 3 (

\CA Orsz.
( o | |éo i t lm 2011.08.22

A Magyar KÖnyvtárosok EgyesÜ|ete m[ikodésének
támogadása 2011. i  nius . l -  szept. 30. 60( 600 2011.10.3(

NCA NK 2011.08.25

Minoségi konyvtári szo|gá|tatások a civiI
társadalomért. Magyar és finn konyvtáros
szervezetek eqvuttm tjkodése 51 ( E,4 r 2011.11.3(

NKA 201 1  .06 .16
Tanu|ás, tudás, mtive|tség. Az MKE 43.
Vándorqy|.j|ése 7 32i 7 322 2011.09.14

NKA 2011.06.17
Europaiság és nemzeti, he|yi értékek. XV|||
Helvismereti Konferencia 781 781 201 1 .09 .0C

NKA 2010.1  1  .0375 éves a MKE. Jubi|eumi kiadvánv 3 334 3 334 3 334 2011.04.2t

NCA 2010.09.02MKE akadémia civil szervezeteknek 1 59C 1 59C 1 59( 2011 . 06 . 3C

NCA 2010 . 10 . 08
A Magyar konyvtárosok EgyesÜ|etének részvéte|e
lontéshozo. tanácsado és szakértói testÜletekben 994 81e 1 8 C 81 2011 . 06 . 3C

NAV 2011.09.29SZJA 1 o/o 1 1 1 1

NAV 2011.12.0eSZJA I o/o 4

MunkaÜovi kÖzpon| Bértámogatás 21 217

Összesen: 15704 5 957 180 15 620 123

Budapest, 201 2,ápri|is 25



K|MUTATÁS
a Vagyon felhaszná|ásárÓ|

2011.év
(adatok e Ft-ban)

KÖzhaszn sági jeIentés 3.sz. meIlékIete

Meonevezés

Osszeg Vá|tozás Meqieovzés
e|ozó évi eFt

2010.
2010.évi tárgyévi eFl

2011. %o eFtkorrekciÓia

Saiát tóke (osszesen) -2418 6C -2.48 2 479

Indulo toke -1874 1874 0 0,0c
Atsoro|ás Tokevá|tozás
sorra

Tokevá|tozás -1874 -2415 0,0c -544

Lekotott tarta|ék 0.0c

Ertéke|ési Tarta|ék 0,0c

Tárqvévi eredménv -54a 2479 -454.8e 3 024
= kozhasznu tevékenvséo tárovévinvereséoe/ veszt -98t 2271 -229.8e 3 25e
= vá||aIkozási tevékenvséq tárqvévi nvereséqe/vesz 443 208 46.9a -23Í

= eqvéb

\

{b,'6--fxt t
Bakos K|ára

Budapest, 201 2.ápri|is 25,
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KIMUTATAS
a kapott támogatásokrÓ|

2011 'év

KozhasznÚsági je|entés 5. sz. me||éklete

e Ft-ban)

tárovévi eFt

nti ko|tséqvetési szerv

rendezvények,
programok,m ko
dés

E|kÜ|onített á||ami

onkormánvzati társulása

szemé|viséq né|kuIi tá

, -1 r l , f  \
{-b*E={ -{

Bakos K|ára \ )
Eln kBudapest, 20 1 2'ápri|is 25.



K|MUTATÁS
a Vezeto tisztségviseIoknek nyÚjtott juttatásokró|

2011 'év

Kozhaszn sági je|entés 6.sz.me||ék|ete

Juttatás megnevezéSe Juttatás osszeqe E|térés
e|ozö évi eFt tárgyévi eFt % eFt

+ +

PénzbeIi kifizetések osszesen c 0

- Munkabérek
- Tiszte|etdíiak
- Ko|tséqtérítések 86 100,00 86

- Eqvéb pénzbe|i kifizetések

Természetben i i uttatások c c
Ertékpapír iuttatások 0 c
Adott kolcsonok osszeoe 0 c
- kamatmentes kolcsonok
- ko|csontartozások a mér|eqkészítésiq
Eqvéb iuttatások 0 c
Osszesen 0 86 86

^ (  t í i  \b,HX
Bakos K|ára 

-)

ElntkBudapest, 2012.04.25



Magyar Ktinyvtárosok Egyesülete
Budapest 1827
Budavári Palota F. Ep 439.
Fővárosi Bíróság: Pk 60341/198912
Társadalm i szerv ezete nyilvántartási száma : 34 1
Adószám: 19000895.2.4r

Kieeészítő melléklet
a 20I|.december 3 1'-i közhasznú egyszerűsített

éves beszámolóhoz.

A. A mérleghez és az eredmény kimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések

Eszkiizök

Befektetett eszközök

Beruházások: 20 1 1 . évben történt eszköz beszerzé sek (eft -ban)

Mesnevezés Bruttó érték (eFt)

Thosiba típusú számítósép r49

Sonv Valo típusú számitősép 164

Pentium P6200 számítóséo 243

Osszesen JJO

Immateriális javak és tárgyi eszköziik ál|ományv á|tozása

Megnevezés Bruttó érték Ertékcsökkenés \,|ettó érték
Nvit i Növekedés Csökkenés Záró Nyitó Növekedés Csökkenés Zárő 2011.12.31

mmateriá|is iavak 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vaovoni értékű ioook L 0 t .

-Sze||emi termékek L o 0

Tárovi eszközök 3 192 556 0 3 748 3 109 180 0 3 28! 459
-lrodai, iqazq. Berend. t l 0 0
-Eqvéb ber.,felsz..kis értékű 3 192 55€ 3 748 3  10 ! 180 3 28S 459

tsszesen: 3 192 556 0 3 748 3 109 180 0 3 285 459
: '  

l

Terv szerinti écs 18C

Terven felü|i écs

tsszesen: 180



Követelések:

Vevő követelés 35eFt
Adó túlfizetés 5eFt
Osszesen: 40eFt

Pénzeszközök:

Bankszámla: 79eFt
Pá|yénati bankszámla: 45eFt
Pénztár: 54eFt
Összesen 178eFt

Aktív időbeli elhatárolús

20 12-ben számIázott és befolyt, de 20 1 1 -évre vonatkozó tagdíj bevételek :

Tasdíibevétel: 46eFt
Osszesen: 46eFt

Források

S aj át tőke me g h atór o zús a

Az Egyesü|et e|őzó évi beszámolóiban az Induló tőke soron kertilt feltiintetésre az e|őző évek
kumulált nyeresége/vesztesége. Év közi önellenőrzéskor ez a tétel átsorolásra került az Induló
tőke sorról a Tőkeváltozás sorra. Az Induló tőkét adatok hiányában OFt összegbenhatározták
meg.

Saját tőke elemei átsorolás után:
Induló tőke: OeFt
Tőkevá|tozás: -2.4|9eFt
Trírgyévi összevont eredmény 2.479eFt
Saját tőke: óOeFt



Rövíd lej drat ú köte lezetts é gek :

Megnevezés Bruttó érték

Belft'ldi szíllítók 5OeFt

Atsorolt vevők 47eFt

Rövid |ei ríratu kölcsön 300eFt

Fel nem használt szia1^%o 123eFt

Adófizetési kötelezettsés 20eFt

Osszesen 540eFt

Pas s zív ídőb e li e I h atáro lds o k :

20lt. évben befolyt' de20t2 évet érÍntő bevételek
?012. évi tagdíjak szeF.t
Osszesen: 57eFt

20l2.ben számlátott,.de 2011. évi eredményt cstikkentő ktg.ek:
20|I.I2 havi könyvelési díj:
201 l .12 havi telefonkts:

Passzív időbelÍ elhatárolás összesen:

Az Eryesület minden kapott támogatássa| elszámo|t 2011 évben.

65eFt
leFt

66eFt

123eFt



B. ̂ z Eredmény kimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések

Bevételek:
adatok eFt-ban

Megnevezés 2010. év 2011.év

Kozhasznu célú múködésre kapott támogatás 105 1.050

P á|vénati úton elnver trímosatások 15 115 t4 820

Tasdíibevételek 2 003 | 852

Esvéb bevétel l 242 r  538

Y á||a|kozási tevékenvsé s bevétele 443 358

osszes bevótel 18 908 19 618

Működésre kapott trímogatás összege 1.050eFt' melyet a NEFMI, Wekerle Sandor
Alapkezelőtől és a NCA országos. Kollégiumtól kapott az Egyesület.
Tárgyévben befolyt |23e Ft si1a LoÁ-ából, melyet 2012 évben fog az Egyesület elkölteni. Az
összeg fe|haszná|ásáig a rövid lejaratú kötelezettségek soron kerül kimutatásra.

Yá||a|kozási bevételek közcitt 358e Ft bérleti díj bevétel került könyvelésre.



A kölÍségek és ráfordítdsok alakulása (eF)

Anyaei elleeű ráfordítások
Anyagköltség
Igénybe vett szolgáltatások értéke
Egyéb szolgáltatások értéke

Személvi iellegű ráfordítások
Bérk<iltség
Személyi jellegű egyéb kifizetések
Bérjárulékok
Ertékcsiikkenési leírás
Eevéb ráfordítások
Rendkívüli ráfordítások

15.156
2.733

12.323
100

1.450
100
555
195
180

3
200

Az anyagköItség soron irodas7er, nyomtatvány, egyéb anyagköltség elszámolása történt.

Az igénybe vett szolgtÍltatások részletezése

Isénvbe vett Szolsáltatások Osszes ezer Ft-ban

közlekedési költsések 462

telefon, kommuníkáció, postaktg 2s0

könwelési. irodai szols. díiak I 060

bérleti díi 1 332

egyéb szolg. (irodagépek' honlap karbantart.,
adatbevitel' előadások, oktatás stb.) 7 085

tassási díiak 139

szállásktg (IFLA' vándorgyűlés, egyéb kiküld.) 545

Reklám, hirdetés, propaganda I 450

Osszesen 12.323

A rendkíviili rdfordítds során szereplő összeg az INKA Alapínúny részére útutalt alapítói
vűgyon.



201I. évi eredmény az aldbbÍak szerint alakult:
(ezer forintban)

Közhasznú tevékenység bevételei: 19.260
Közhasznú tevékenység-nífordításai: 16.989
Közhasznú tevékenvseq eredménve : 2.211
Vállalkozói tevékenység bevételei: 3s8
Válalkpzii tevékenység ráfordítasai: l50
vállalkozgí tpvékenvsg'sc&nénve: 208

Tájékoztató adatok

A tiírsasági adó tv. 20.$ (1) a.) pontja szerint: mivel a vá||a|kozási tevékenységből elért
bevétel nem éri el a l0 millió ft-ot és aténya az adőévben elért összes bevételhez viszonyítva
10oÁ a|att maradt, nem kell trírsasági adót illetve iparűzési adőtftzetnie az Egyesületnek.

Tájékoztató adatok

Szrámviteli szolgáltatő: Mingus-BB Kft
Budapest, Mátyás király tér 6la.

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

A beszámolót könywizsgá|ő nem hitelesítette.

Budapest, 20|2. április 25.

Az Egyesület képviselője


