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I. Projektek, főbb tevékenységek 
 
 

Időpont Esemény Az esemény jellege Felelőse Forrása 

január - 

február 

OKK Tézisek megfogalmazása, 

együttműködésben az IKSZ-el 

dokumentum 

létrehozás 
Elnök saját 

januártól 
április végéig  

XX. Budapesti Nemzetközi 
Könyvfesztiválra készülés  

szervezés, tárgyalás, 
ügyintézés 

Nagy Anikó saját 

januártól 
április végéig  

Honlap megújítás 
WEB magazin létrehozás 

pályázati tevékenység 
végzése 

Főtitkár pályázat 

januártól 
július 17-ig 
folyamatos 

MKE 45. Vándorgyűlés (Eger) 
előkészítése, szervezése 

szervezés, tárgyalás, 
ügyintézés 

Elnök, 
Biczák Péter 
szervezők 

saját + 
helyi 

szervezők 

februártól 

júliusig 

Év fiatal könyvtárosa díj 

 a pályázat meghirdetése 
 a pályázatok értékelése 

felhívás közzététele, 

értékelés 

Főtitkár 

Kuratórium 
saját 

február 19. 
17.00 

Alkotó könyvtáros sorozat  
Szász Éva: Xántus János írásai …  

könyvbemutató 
Főtitkár + 

OIK 
saját + OIK 

március -

november 

Stratégia-készítés (MKE stratégia, 

könyvtárügy stratégiája) 
egyeztetési folyamat Elnök saját 

március 22-
23 

Olvasóvá nevelés (Mezőberény) konferencia 
Békés 
megye 

NKA 

április 19-22 
XX. Budapesti Nemzetközi 

Könyvfesztivál 

konferencia, 

könyvtárosklub, 
stand 

Nagy Anikó, 

titkárság 

támogatás, 

együttműkö
dés  

május 30. 
17.00 

Alkotó könyvtáros sorozat – Balogh 
Mihály – OIK-ban 

könyvbemutató főtitkár saját 

június Fitz-díj előkészítés nyilvános ülés Főtitkár EMMI 

július 17-20. MKE 45. Vándorgyűlés - Eger konferencia 
Elnök, 

elnökség, 
szervezők 

NKA + saját 

augusztus 17-

23. 
IFLA közgyűlés konferencia 

Barátné 

Hajdu Ágnes 

NKA 

pályázati 

augusztus 27. 
MKE Civil akadémia – A stratégia 
alkotás praxisa 1. Konfliktuskezelés, 
mediáció 

képzés Főtitkár 
NKA 

pályázati 

szeptember Javaslat Füzéki-emlékérem díjra zárt ülés Biczák Péter Alapítványi 

szeptember 
10. 

MKE civil akadémia - A stratégia 
alkotás praxisa 2. – Stratégia alkotás 

képzés Főtitkár 
NKA 

pályázati 

szeptember 
24. 

MKE civil akadémia - A stratégia 
alkotás praxisa 3. – Vezetői ismeretek 

képzés Főtitkár 
NKA 

pályázati 

szeptember 

26. 

Alkotó könyvtáros sorozat  

Horváth Takács Balázs (Képzőművé-
szeti Egyetem Könyvtára) fotói. 

kiállítás 

Főtitkár, és 

partnerként 
az OIK 

saját + OIK 

október 4. 
ÚTON - Roadshow a civil szféra 

erősítéséért 1. - Pécs 
roadshow 

Eszenyiné 

dr. Borbély 
Mária 

NEA 

pályázat 

október Füzéki-emlékérem átadás ünnepség Biczák Péter Alapítványi 



Időpont Esemény Az esemény jellege Felelőse Forrása 

október 
Alkotó könyvtáros sorozat  
Nagy Edit (JAMK könyvtáros) tollrajz 

pasztell, linometszet 

kiállítás 
Főtitkár, és 
partnerként 

az OIK 

saját + OIK 

november 6. 
ÚTON - Roadshow a civil szféra 
erősítéséért 2. - Budapest  

roadshow 
Eszenyiné 
dr. Borbély 

Mária 

NEA 
pályázat 

november 19. 

MŰHELYMUNKA - az OKK-n létrehozott 

szekció műhelynapja - 5. szekció, 
Kecskemét  

műhelybeszélgetés Főtitkár 
NKA 

pályázat 

november 26. 
MŰHELYMUNKA - az OKK-n létrehozott 
szekciók műhelynapja Budapesten, az 

OSZK-ban 

műhelybeszélgetés Főtitkár 
NKA 

pályázat 

december 11.  
MŰHELYMUNKA - az OKK-n létrehozott 
szekció műhelynapja Budapesten, az 
OSZK-ban 

műhelybeszélgetés Főtitkár 
NKA 

pályázat 

 

 

2014-re áthúzódó projektek programjai: 
 

Időpont Esemény Az esemény jellege Felelőse Forrása 

2014. január 
15. 

MŰHELYMUNKA - az OKK-n létrehozott 
szekció műhelynapja Budapesten, az 

OSZK-ban 

műhelybeszélgetés Főtitkár 
NKA 

pályázat 

2014. február 
4. 

MŰHELYMUNKA - az OKK-n létrehozott 
szekció műhelynapja Budapesten, az 
OSZK-ban  

műhelybeszélgetés Főtitkár 
NKA 

pályázat 

2014. február 
18. 

MŰHELYMUNKA - az OKK-n létrehozott 

szekció műhelynapja Budapesten, az 
OSZK-ban  

műhelybeszélgetés Főtitkár 
NKA 

pályázat 

2014. február 

18. 

ÚTON - Roadshow a civil szféra 

erősítéséért 3. - Eger  
roadshow 

Eszenyiné 
dr. Borbély 

Mária 

NEA 

pályázat 

2014. március 
10. 

ÚTON - Roadshow a civil szféra 
erősítéséért 4. - Debrecen  

roadshow 
Eszenyiné 
dr. Borbély 

Mária 

NEA 
pályázat 

 
 
 

II. Folyamatos feladatok: 
 

 

Esemény / feladat 
Az esemény/feladat 

jellege 
Felelőse Forrása 

MKE szervezeti élet rendezvényei – ezeken való 

részvétel 
rendezvény Elnökség saját 

Külföldi könyvtáros egyesületek rendezvényein való 
részvétel 

konferencia 
Barátné 

Hajdu Ágnes 
saját 

Havi rendszerességű konzultáció a NEFMI 

Közgyűjteményi Főoszt. főosztályvezető helyettesével 
ügyintézés Elnök saját 

Elnökségi munka dokumentálása, Határozatok Tára 
vezetése, emlékeztetők, jegyzőkönyvek készítése, 
közzététele 

Ügyintézés Főtitkár saját 

A tagnyilvántartó adatbázis, üzemeltetése, 

adatszolgáltatás 
adatbázis karbantartás Titkárság saját 



 

Esemény / feladat 
Az esemény/feladat 

jellege 
Felelőse Forrása 

Tagnyilvántartó kártyák folyamatos érvényesítése ügyintézés Titkárság saját 

Szabályzatok karbantartása az egyesület és a 

szervezetek számára 
iratanyag karbantartás Főtitkár saját 

Az MKE gazdálkodási rendjének biztosítása ügyintézés Főtitkár saját 

Honlap szerkesztése, üzemeltetése, frissítése adatbázis karbantartás Takáts Béla saját 

Marketing, média, PR tevékenység, szponzor keresés, 
sajtó kapcsolatok 

ügyintézés 
Elnök, 

Főtitkár 
saját 

MKE hírlevél – legalább havi rendszerességű, rövid 
tájékoztatók 

információ áromoltatás Kóródy Judit saját 

MKE WEB magazin 
részletes, színes 

információ áramoltatás 
Főtitkár 

pályázati + 
saját 

Levelezőlista működtetése 

a határon túli kollégák és az MKE közötti hatékony 
kommunikáció érdekében 

ügyintézés 
Haraszti 
Pálné 

saját 

Bizottságokban, kuratóriumok munkájában való 
részvétel 

ügyintézés 
Megbízás 
alapján 

saját 

Jogszabályok véleményezése ügyintézés 
Megbízás 
alapján 

saját 

OTCEF képviselet ügyintézés Főtitkár saját 

TÁMOP – TIOP képviselet ügyintézés Elnök saját 

INKA alapítvánnyal kapcsolatos alapítói jogok 

folyamatos gyakorlása 
ügyintézés Elnök saját 

Kitüntetések előterjesztése  

(minisztériumi, állami) 
ügyintézés Főtitkár saját 

Munkabizottságok működtetése ügyintézés 
Munkabizott
ság vezetők 

saját 

Pályázati munka (pályázás, pályázatok elszámolása) ügyintézés Wimmer Éva saját 

Titkársági feladatok ellátása, dokumentáció, posta ügyintézés Titkárság saját 

MKE képviselet ad hoc bizottságokban, állásfoglalások 
készítése 

ügyintézés Elnök saját 

Képviseleti munka (pl. jogszabály véleményezés, 

együttműködés minisztériumokkal) 

tárgyalás, ügyintézés, 

képviselet 
Elnök saját 

Szakmai szakértői munka (pl. igazgatói kinevezések 
kapcsán) 

szakvélemény, 
képviselet 

Elnök saját 

 

 
 
 

III. Szervezeti élethez kapcsolódó tevékenységek 
 

 

Időpont Esemény Az esemény jellege Felelőse Forrása 

január  Elnökségi ülés nyilvános ülés Főtitkár saját 

januártól 
folyamatos 

Ellenőrző Bizottsági kontroll gyakorlása  egyeztetés, konzultáció EB elnök saját 

február Elnökségi ülés nyilvános ülés Főtitkár saját 

március Elnökség beszámolójának összeállítása iratanyag készítés Titkárság saját 

március 
Munkabizottságok beszámolójának 

bekérése 
iratanyag készítés Titkárság saját 



 

Időpont Esemény Az esemény jellege Felelőse Forrása 

március Szervezetek beszámolójának bekérése iratanyag készítés 
Tanácselnök 

Titkárság 
saját 

április Elnökségi ülés nyilvános ülés Főtitkár saját 

április - május Küldöttközgyűlés, közhasznúsági 

jelentés 
nyilvános ülés Elnök saját 

május MKE-emlékérmekre javaslattétel zárt ülés Főtitkár saját 

május Elnökségi ülés nyilvános ülés Főtitkár saját 

június - 

december 

Munkabizottságok tevékenységének 

bemutatása elnökségi ülésen 
beszámoló 

Főtitkár – 

mb. vezetők 
saját 

június Elnökségi ülés nyilvános ülés Főtitkár saját 

július Elnökségi ülés nyilvános ülés Főtitkár saját 

szeptember Elnökségi ülés nyilvános ülés Főtitkár saját 

október Elnökségi ülés nyilvános ülés Főtitkár saját 

november Elnökségi ülés nyilvános ülés Főtitkár saját 

december Elnökségi ülés nyilvános ülés Főtitkár saját 

 
 
 

 
 
Fenti munkatervet az MKE elnöksége 2013. április 4-i ülésén hagyta jóvá. 
 

 
 

 

Budapest, 2014. április 4. 
 
 

 
 

Bakos Klára elnök 


