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

A kettős könywitelt
egyszerűsített beszámolója
Szervezet

tevékenység érdekében fe|használt

Fe|haszná|t vagyone|em megnevezése

vagyon

k.mutatása

(Adatok ezer torintban.)

Vagyone|em értéke

FeIhaszná|t vagyone|em megnevezése

Vagyone|em értéke
1 50(

Támogatás.NKA
4.3

FeIhaszná|t vagyone|em megnevezése
Közhasznú
fethasznált
(osszesen)

cé|ja

Fe|használás

célja

Szerzői

Ku|turá|is c.v.l támogatás

1. L7Í

É!etpá|ya konferencia

13 85:

kimutatása

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
(összesen)

kimutatása

Cé| szerinti iuttatások
(mindösszeéen)

kimutatása

6. Vezető tisztségviselőknek

nyúitott iuttatás

6 . 1 Tisztség

6.2

A.

2ot4

3 02(

Közhasznú tevékenvséo érdekében
felhasznált vaovon kimútatása
(mindösszeseól

Ale!nök'

iog

Fe|haszná|ás célja

Vagyone|em értéke

Támogatás-NKÁ
tevékenvséq érdekében
vagyon kimútatása

5. Cél szerinti jutattások

Fe|használás
35(

Támogatás-NKl
4.2

I
I PK-I42

neve:

4. Közhasznú
4.L

vezető egyéb szervezet
és közhasznúsági melléklete

E|őző év (L)
megbízási

E|őző év (L)

Tisztség

nyúitott

Kitöltő verzió:2.64.0 Nyomtatvány verzió:1.6

a5(

9Í

dÍj' utikgt térítét

v ezetq tisztségv.selőknek
iuttatás összesen:

Tárgyév (2)

Tárgy év (2)
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A kettős kön5rwitelt
vezető egyéb szervezet
egyszerűsített beszárnolója és közhá-sznúsági rnelléklete
Szervezet

I
I ex-raz

neve:

4. Közhasznú

tevékenység érdekében Íelhasznált vagyon

kimutatása

(Adatok ezer fori ntban.)

Vagyone|em értéke

4.L

FeIhaszná|t vagyone|em megnevezése

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

30c

Támogatás-NH|T.!Ksz

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

Könyrvtárak

cé|ja
szerepváI

30(

Közhasznú tevékenvséq érdekében
felhasznált vaovon kimütatása
(mindösszeseó)
5. cél szerinti jutattások

Felhaszná|ás

13 A5:

k.mutatása

5 . 1 cé| szerinti juttatás megnevezése

E|őző év

cé| szerinti juttatás megnevezése

E|őző év

Tárgy év

5 . 3 cé| szerinti jutattás megnevezése

É|őző év

Tárgy év

5.2

Cél szerinti .iuttatások
(összesen)

k.mutatása

Cél szerinti iuttatások
(mindösszeően)

k.mutatása

6. Vezető

tisztségv.selőknek

Tárgyév

nyújtott juttatiís

6 . 1 Tisztség

E|őző év (L)

Tárgyév (2)

6.2

Tisztség

E|őző év (L)

Tárgy év (2)

A.

ye?elg ti.sztségviselőknek
lullatasi osszesen:

nyúitott

Kitö|tő veÍzió:2.64.oNyomtatvány veÍzió:1.6
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la|ás:

A kettős könywitelt
vezető egyéb szervezet
I
egyszerűsített beszámolója ésközhasznúsági melléklete I PK-1'42
Szeryezet neve:
Magyar Könyvtárosok
7. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges mutatók
Alapadatok

B. Éves összes

(Adatok ezer forintban.)

Előzó év (1)

bevétel

Tárgyév (2)

18 236

26 64i

ebbő|:

C. A személvi iövedelemadó meohatározott részének az
ad6zó rendá kézéseszeri nti felhásználásáról szó!ó
1996. év. cxxvl. törvény alapján átutalt összeg
D. Közszolgáltatási

9!

101

18 141

2654f'

17 35r

25 79Í

4 33C

3 424

L7 351

25 793

885

851

bevéte!

E. Normatív támogatás
F. Az Európai Unió struliturális alapiaiból. illehre
a Kohéziós Alapból nyúitott támogátás
G. Korrigált

H. tsszes

bevétel [B-(C+D+E+F)]

ráfordítás (kiadás)

l. Ebbő| személyi jellegÍi ráfordítás
J. Közhasznú tevékenység ráfordításai
K. Adózott eredmény
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 ll átoftság m utatói
hctv. s2. 9 G) a) I(87+82)/Z > I.UUU.UUU, - t-rl
Ectv.32.5

(4) b) [KL+K2>=O]

Ectv. s2. S (4) c) [(t7+t2-A7-A2)/(H7+H2)>=Qp5]

Mutató teljesítése
lgen

Nem

B
B

n

tr

Társ ad al mi tám og atottság mutató i
Ectv. 32.5 (s) a) KC7+C2y(G7+G2) >=O,O2l
Ectv.32. S (5) b) [(J1+J2)/(H1+H2)>=o,5]
Ectv. 32. s (5) c) [(L7+L2)/2>=70 tő]
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Szervezet

|

'
|

neve:

program e|nevezése:

Támogatási
Támogató

i'KÉ váÍt'do|gyü|és
{eínzgti

megnevezése:

AIep |gegelrsága

l(ü|nrrá.s

m

központi kö|tségvetés
önkormányzatiköltségvetés
Támogatás

!

Íorrása:
nemzetközi

!
!

forrás

más gazdá|kodó
Támogatás

időtartama:

aoa4
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összeg:

5 1(){)

- ebbő| a tárgyévre jutó összeg:
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- tárgyéVben fe|haszná|t összeg:
. tárgyévben fo|yósított összeg:
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5 100
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Visszatérítendő
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Szemé|yi
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vissza nem térÍtendő

!
összeg

m

résztetezése iogcÍmenként
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Dologi

I 333

FeIha|mozási

t

tsszesen:
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vezető eqvéb szervezet
és közhásznúsági melléklete

A kettős könvrryitelt
egyszerűsített beszámolója

Szervezet

neve:

sok Egyesíilete
program e|nevezése:

Támogatási
Támogató

sziÍ}n!Íg. és kÍitíet.f,
{errzgti

megnevezése:

Kr'|tr'rii|is

Átap |gazgatósága

m

központi kö|tségvetés
önkormányzati
Támogatás

kö|tségvetés

!

q

forrása:
nemzetközi

forrás

!

más gazdá|kodó
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:
Támogatás

BOO

típusa:

vissza nem térÍtendő

Visszatérítendő !
Tárgyévben

felhasznált

összeg

rész|etezése jogcÍmenként

Szemé|yi
Dologi

800

FeIha|mozási

tsszesen:

BOO
Támogatás
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tárgyévi Íe|használásának
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A kettős könywitelt
egyszerűsített beszámolója
Szervezet

vezető egyéb szervezet
és közhasznúsági melléklete

neve:

program e|nevezése:

Támogatási
Támogató

{ungaricum
vefnz€ri

megnevezése:

a kt'n!.tárak

!

!
!

nemzetközi forrás
más gazdá|kodó
időtartama:

40140(l.17-201.s.01-15

Támogatási

összeg:

4 633

- ebbő| a tárgyévre jutó összeg:

4 633

- tárgyévben fe|haszná|t összeg:
- tárgyévben Ío|yósítottösszeg:
Támogatás

lnt€zet

m

kö|tségvetés

Támogatás

gyt'it|gmén}Eib€Ít

Képzési és vi{'ád€i|esatési

önkormányzatikö|tségvetés

forrása:
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központi

Támogatás

lo,ttrás

4 633

4 633

típusa:

visszatérÍtendő !
Tárgyévben

felhaszná|t

összeg

vissza nem térítendő
részletezése jogcÍmenként

Szemé|yi
Dologi

4 633

FeIha|mozási
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Támogatás
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A kettős könvrruitelt vezető eevéb szervezet
melléklete
egyszerűsített beszárnolója és közháóznúsági
Szervezet

I
I nx-r+z

neve:
lete
program e|nevezése:

Támogatási
Támogató

9z€ri{'i

iog

ueÍÍ|zgli Ku|turáis
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- tárgyévben fo|yósított összeg:
Támogatás
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m
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Személyi
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A kettős könyrruitelt
egyszerűsített beszámolója

Szervezet

vezető egyéb szervezet
és közhá3znúsági melléklete

I
I nr-raz

neve:

yar
program e|nevezése:

Támogatási
Támogató

tzJA a9ú
litagárrrszerté|ye|c

megnevezése:

központi

önkormányzati

forrása:

Támogatás

m

kö|tségvetés

nemzetközi

kö|tségveté.

!

n

forrás

!

más gazdá|kodó
Támogatás

időtartama:

lot4-2{n5

Támogatási

Összeg:

101

- ebbő| a tárgyéVre jutó cisszeg:
. tárgyéVben fe|haszná|t összeg:
- tárgyéVben Ío|yósított összeg:
Támogatás

D
D
101

tÍpusa:

visszatérítendő
Tárgyévben

fe|használt

vissza nem térítendó

!
összeg

B

rész|etezése iogcÍmenként

Szemé|yi
Dologi
FeIha|mozási
Osszesen:
Támogatás
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vezető egyéb szeruezet
és közhasznúságí melléklete

A kettős könyrruitelt
egyszeríisített beszámolója
Szervezet

neve:

program elnevezése:

Támogatási
Támogató

(u|turá|is

civil támogaÉs

leÍnzgE Kü|urá|.s

megnevezése:

2{}14

A|+

m

központi kö|tségvetés
önkormányzati

kö|tségvetés

!

Támogatás forrása:
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:
Támogatás

l
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1 500

tÍpusa:

vissza nem térítendő

Visszatérítendő !
Tárgyévben

Szemé|yi

Íelhasznált összeg

részletezése jogcÍmenként

55

Dologi

t 445

FeIha|mozási
Osszesen:

I 500
Támogatás
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Maryar Könyvtárosok Eryesülete
Budapest 1827
Budavári Palota F. Épa39.
Fővárosi Bíróság: Pk 60341/198912
Társadalm i szew ezetenyilvántartási számaz 341
Adószám: 19000895.1.41
Kiegészítőmelléklet
a 20I4.december3 1.-i közhas zní egyszerÍisített
évesbeszámolóhoz.
A. A mérleghezésáz eredmény.kimutatáshozkapcsolódó kiegészítések
Eszközök
Befektetetteszközök
(e ft-ban)
Beruhiízások:2014.évben
történteszköz beszerzések
Bruttó értékíeFt)

Mesnevezés
Mobil telefon

30

összesen

30

Immateriális javak éstárryi eszkiizök állományvá|tozása
Megnevezés
|rrmater|álb iavak
Vaoyoni értékÍi
ioook
.Sze|bmi

}ruttóéÍték
r.lvito
0
0

lemékek

ÍáÍgyl e3zközök
-lrodai. ioaa. Berend.

-Eovébber..fe|sz-kisértékii

tsszesen:

0
3 917
0
3 917
3 977

ÉrtékcsokkerÉs
0
0

o

o
c

o
o

0

3 917

3 539

219

o

0

c

0 3 917

3 539

219

3 530

219

o

U

0

30

0
0

o

30
30

o
o

I{éitó éÍték

o

3 917

0
0

á,o

o
c

2014.12.31
0

c

3758

189

0

c

0
189

o

3 758
3754

789

Követelések:

adatok ezer Ft-ban
Vevő követelés
Átsorolt szállítók
Eho tulfizetés
Osszesen:

Pénzeszközök:

127
30
)

159
adatok ezer Ft-ban

Pénztárakz

Bankszámlák:

MKE központi
Bács.Kiskun Megyei Szervezet
BékésMegyei Szervezet
FejérMegyei Szervezet
Hajdú.BiharMegyei Szervezet
Heves Megyei Szervezet
Jász-Nagykun-SzolnokM. Szervezet
Komárom.EsztergomM. Szervezet
Nógrád Megyei Szervezet
Pest MegyeiSzervezet
SomogyMegyei Szervezet
Szabolcs-Szatmár-Bereg
M. Szervezet
Tolna Megyei Szervezet
Vas Megyei Szervezet
VeszprémMegyei Szervezet
ZalaMegyei Szervezet
BibliogrrffiaiSzekció
HelyismeretiKönyl.trírosokSzervezete
Jogi Szekció
Mező gazdaságiS zervezet
Műszaki Könyvtáros Szervezet
Trársadal
omtudomarryiS zervezet
Tudomrínyos
Szervezet
Zenei Könyvttárosok Szervezete
Valutapénárár
Osszesen:

1.309

MKE központi Bank
Bács.Kiskun Megyei Szervezet

3.315
28s

87
2l
t40
66
42
9
33
9
2
81
10
86
t7
125
45
10
8
282
148
46
6
9
23
0

BékésMegyei Szervezet
Borsod Megyei Szervezet
FejérMegyei Szervezet
Hajdú.BiharMegyei Szervezet
Heves Megyei Szervezet
Jász-Nagykun.SzolnokM. Szervezet
Komiírom.Esztergom
M. Szervezet
Nógrád Megyei Szervezet
Pest Megyei Szervezet
SomogyMegyei Szewezet
M. Szervezet
Szabolcs-Szatmar-Bereg
Vas Megyei Szervezet
VeszprémMegyei Szew ezet
ZalaMegyeiSzewezet
Bibliográfiai Szekció
Gyermekkönyvuír
Helyismereti Könyvtrárosok Szervezete
Jogi Szekció
Mező gazdaságiSzervezet
MúzeumiSzekció
Műszaki Könyvtaros Szervezet
o lvasó szol galatiSzekció
Társadalomtudományi
Szekció
TudomrányosSzervezet
Zenei Könyvtaro sok Szervezete
Pá|yazatiBank
Elkülönítettbetétszámla:

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

PéÍwtáÍak
összesen:

r.309

Banksziímliíkösszesen:

8.988

Pénzeszkiizök összesen:

10.297

Aktív ídőbelÍelhatórolós
Költségek elhatiírolása:
18 e Ft
20|4. éwevonatkoző egyébszolgá|tatás:
domainnévésüárhelymeghosszabbítás
került elhatiárolásra.
Források
Sajdt tőke meghatdrozása

Saját töke elemei átsorolás utián:
Induló tőke:
Tökeváltoás:
Tár{véviösszevont eredmény
Saját tőke:

adatokezer Ft-ban
0
8.579
854

9.433

Az 20l3.év utolsó negyedébenaz MKE t9 Szentezetevisszaadta az önéllrő adósámát és
sztintette meg az éltalakorábban nyitott banksámláját, ezze| rendezvénaz MKE.n beltiti
statuszát. (Az MKE.n belüli szervezetek ugyanis nem önrálló jogi személyek,működésiik,
gazdálkod.ásukaz MKE.n beltil folyik). Ezen Szervezetekga?.óasfuieseményinekkönyvelése
már azMKE központl könyvelésébenszerepelt.
20|4.év során számos Tagszewez.etfolytatta a 2013.ban megkezdetttendenciát. A státus
rendezésepillanatíbanmeglévővagyon a Tökeváltozésokmérlegsoronszerepel.

Rövid lejdratúkötelezettségek:
Fel nem hasnált|oÁ
Adókötelezettségek:
Szállítók

Osszesen:

adatok ezer Ft-ban
t0l

ts2

380

Passzívidőb eli elh atároldsok :
20|4. évbenbefolyt, de 2015 évetérÍntőbevételek
2015.évitaedíjak
Összesen:

298eFt
298eT.t

2015.ben szám|ánott,de20|4. évieredménytcsiikkentő ktg.ek:
20|4.|2. havi könyvelési észén|atidíj:
2014.évitagdíjak:
Telefonktg:
2014.éviszjaésjrírulék
köteles ajándék
Osszesen:

259eFt
l5eFt
9eFt
16eFt
299eBt

Passzívidőbeli elhatárolás iisszesen:

597eFt

Az Egyesület minden 2014.évet
érintőtámogatássalelszámolt mérlegkészítésig.

B. Az Eredmény kimutatáshoz kapcsolódó kiegészítése

Bevételek:
adatok eFt-ban
Megnevezés

nettó arbevétele
Ertékesítés
Egyébbevételek
-Tagdíjbevételek
- Támogatasok

20t4.év

2013.év
577

r7.566

1.026
25.612

4.095

8.958

13.453

16.425

- adományok

Egyébbevételek
Pénzügyiműveletekbevételei
Rendkívülibevételek
g bevéte
le
Y á||a|kozásitevékenysé

2

223

T6

6

a
J

9

0

0

90

0

osszes bevéte|

26.647
18.236
Tárgyévbenbefolyt 101 eFt szja lYo-ából, melyet 2015 évbenfog az Egyesületfelhasználni.
soronkeriilt kimutatrísra.
Emiatt ez atátmogatás
a rövid lejaratukötelezettségek
történt ffiog, a
A 2013. évben folyósított 95 eFt szja |% felhasznalrísatrírgyévben
fordította"ezérta 20|4. évi
résztvevő k<inyvtaroshallgatók részvételére
Vrándorgyűlésen
között szerepel.
trímogatások
bevételeaz Egyesületnek.
20l4.évbennem volt vríllalkozrísi
A költségek ésrdÍordíttúsok
alakulósa (eFtI
Anyagi ellegű ráfordítások
Anyagköltség
Igénybevett szolgáltatásokértéke
E gyébszo|gá|tatásokértéke

21.983

Személyijellegű ráfordítások
Bérköltség
Személyijellegu egyébkifizetések
Bérjarulékok
Értékcsökkenésileírás
Eryéb ráfordítások
Pénzügyiműveletekráfordításai

3.424
591
2.665
168
219

Rendkívüli ráfordítások

s48

20.954
481

z

12
153

2014. évieredményaz alóbbiak szerint alakult:
(ezerforintban)
bevételei:
Közhasznú tevékenység

26.647

bevételei:
Vállalkozói tevékenység

bemutatása
A tárgyévbenvégzettalapcélésközhasznú tevékenység
jogról, a közhasznújogállásról, valaminta civil
2OII. évi CLXXV. törvényaz egyesülési
minden olyan
szervezetekműködésérőlés támogatásaról alapján köáasznú tevékenység:
közvetlenül vagy
amely a létesítőokiratban megjelölt közfeladat teljesítését
tevékenység,
közös
sziikségleteinek
egyén
és
az
a
tarsadalom
hozzájaru|va
közvetve szo|gáIja,ezze|
(2. $. 20)
kielégítéséhez
végzők,a
a könyvttírosok,szakirodalmitájékoztatást
Az egyesületközhasznútevékenységét
könyvtartovábbá
a
használói,
azok
és
intézmények
könyvtárak ésszakirodalmitájékoztatási
érdekelttiírsadalmi szervezetek,egyesületek,illetve azok tagsai
és tájékoztatásügyben
_ az ügyrendiszabályokszerintmeghatározott
folytatja.Közhasznú szo|gáltatásait
érdekében
keretekközött _ bárki igénybeveheti.

a
O

Az MKE 2}I4-benfolyamatosan együttmiíködött az EMMI Könyvtari- ésLevéltári
o sztá|yáv al a szakmai döntések,j ogszabályok előkészítésében
díjakrajelölőként, különböző
Képviselte a könyvtarosokat szakmai szakértőként,
bizottságokban
honlapot (www.mke.info.hu) és
Gyarapítottatagjainak ismereteit, ennek érdekében
Könywrírvilág címmel évi hat sziímbanmegjelenő, honlapról elérhetőelektronikus
webmagazint működtetett, megrendezte az Országos Könyvtrffigyi Konferenciát
követő országos Műhelynapok sorozatot ésaz országos VríndorgyuléstSopronban.
Áuast foglalt ésegyüttmiiködött a könyvtráros képzés,a képzésekakkÍeditációja
kapcsán
Ápolta nemzetközi ésbelftjldi kapcsolatait szakmai szervezetekkel
ismeretterjesáés
nevelésésoktatás, képességfejlesztés,
A tudományos tevékenység,
fejlesztéseérdekébenalapítókéntsegítetteaz Informatika a Nemzeti Közszolgálatban
Az a|apitvány akkreditált
ésKönyvtárakban Alapítvány (INI(A) tevékenységét.
képzéseketfolytat.
Foglalkozott az MKE ésa könyvtrírügy stratégiaikérdéseivel,partnerségetajánlott az
EMMI ésa társ szakmai szervezeteknek az életpályamodell kidolgozásához.
I

o

o
o
.
o
o
o
.
o
o

C
o
o
o
o

o
o
o
o
o

Munkabizottságokat, munkacsoportokathozott 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 emlékéremmunkabizottság
o Szinnyei József díj kuratórium
o Etikai munkabizottság (közös bizottság azIKSZ-e|)
Foglalkozott azMKE 75 évestörténetétbemutató ésfeldolgozó tudomiínyosigényii
j ubileumi kötet terjesztésével.
MKE emlékéremdíjakatadott át.
Élt az á||arnikittintetésijavaslattévőjogával.
Pá|yátzott(pl. Hungarikumpá|yázat) éspá|yazatbanmegjelölt célokatvalósított meg.
Foglalkozott könyvtaros életművekápolásával.
Alkotó könyvtáros. Az MKE-nek ez a nemes sorozata,melyet az olK-val közösen
menedzsel, a 13. állomásráhozérte|.
Atadta a Fiizéki István Emlékérmet,amit ebben azévbenKocsis István kapott. Az
e ki az oSZK-ban található emléktáblánál.
ünnepséget koszortzás egészített
javaslatot tett a Fitz József könyvdíjak átadásara 3 könyv
Véleményezéstkcivetően
szerzőj ének,ki adój anak.
A környező országok tarsegyesületeinekképviselőin túlvendégekethívott a soproni
vándorgyűlésre.A szervezetek önállóan is rendelkeznek külftjldi, elsősorban hataron
túli magyar szakmai kapcsolatokkal.
AzIFLA konferenciánBarátné Dr. Hajdu Ágnessel képviseltettemagát.
Együttmiiködve résztvett azországgyulési Könyvtár á|ta|kezdeményezettKárpátmedencei fiatal magyar könyvtrárosok együttműködésecímii ösztöndíjprogramban.
Folyamatos munkakapcsolatbaná|lt az EMMI Könyvtári- ésLevélüíriosztályával ésa
közgffiteményi államtitkárságáva| az ágazati irrányításaktuális kérdéseiben.
Folyamatosan végeztea jogszabályok véleményezését.
Vándorgyríléstszewezett Sopronban a megyei szervezet,a NYME Központi
K<inyvtár, a soproni Vrírosi Könyvtar közreműködésével. Téma:Intelligens
szo|gá|tatás_ a szo l gáltatások intel l i genci áj a.
Részt vett a Budapesti Nemzetközi Könyvfesztivá|on, a Könyvtaros Klub programjait
szervezte ésbonyolítottale, valamint standjelenlétetbiztosított.
Szárnos területi programon vett részt.
Megkezdte a jövő évivándorgyilés előkészítését.
Megkezdte azúj civil törvényhez igazodő a|apszabá|yamódosítás előkészítését.
Folyamatosan töltötte fel a honlapját. A szervezetekenbeltili ésa szervezetek közötti
kommunikác iót zömmel elektronikus formában miiködtette.

o Működtette a titkrírságot,
kezeltea működésselkapcsolatosiratokatésegyéb
dokumentumokat,
melyeka honlaponésaz egyesülettitkárság'ánaz tigyrendi
szabá|yozás szerint brárkiszrírniíra
megtekinthetőek.
o Mindezen tevékenységeket
kiegészítette
aszervezetekben
folyó területi,szakterületi
munka. Aszewezetek működtek. A mtiködéstkülönböző aktivitásjellemezte,de
tcibbségtikben
tartalmasmunka folyt. A szervezetekbenaz alátbbimunkaformáka
jellemzőek:
o Szakmainap_ előadás
o Szakmai tapaszta|atcsere'
kirándulás
o Konferenciaszervezése,
konferencirín
való részvétel
o Kapcsolat,közös programok'díjaka szervezetekésa könyvtrírakközött (pl.:
Téka-díj,
KertészGyula.díj,Balassi.díj)
o Taggyűlés

Közhasznúságij ogállás megőrzése
A közhasznúságijogállás megőrzéséhez
sziikséges,
hogy az Egyesület2 évát|agábanteljesítse
a ,,megfelelő trársadalmitámogatottságés erőforrás feltételeit,,Ezek meg]tatÍnozrására
3.3
mutató szolgál, melyek közül minimum 1.1.etkell teljesíteni.A MKE a fenti mutatók közül
2-1-nekmegfelelt,ezértaköáasznúság feltételeit20|3-2014.év
tekintetében
teljesítette.
A teljesítettmutatóka következők voltak:
A megfel el ő erőforr ós ok tekintetében:
A szewezetátlagosévesbevételemeghaladtaaz I millió Ft-ot.
Kétév(2013-2014)egybeszrímított
eredménye
nem volt negatív.
A megfelelő társadalmi ellótottság tekintetében
:
A közhasznú tevékenység
felmerült költségek, ráfordításokelértékaz összes
érdekében
ráfordításfeléta kétév át|agában,
Nem teljesítettmutatók:
A megfelelő erőforrások tekintetében
:
A személyijellegű ráfordításokösszege _a vezetó tisztségviselőkjuttatísainakfigyelembe
vételenélkiil-nem érteel a ráfordításokegynegyedét.
A megfel el ő tár sadalmi el l ótottság tekintetében:
Az szja |%-bő|befoly összeg nemérteel a bevéte|ek2%-át.
A köáasznú tevékenység
ellátásáttartósan(kétév átlagában)kevesebb,mint 10 közérdekű
getvégzőszemélysegítette.
önkéntestevékenysé
9

Az Egyesület vezető tisztségviselőinekkizérő|agköltségtérítés
és megbízási díj került
kifizetésre.A kifizetésekaz Egyesületbevét
e|szerzőtevékenységével
,ugyá szervezetiélettel
összeftiggő kötelezettségével
fiiggnekössze.
Tájékoztató adatok
A tiírsaságiadó tv. 2o.$ (1) a.) pontja szerint: mivel a vá||alkozásitevékenységből
elért
bevételnem ériel a l0 millió ft-ot és arénya
az adőévben
elértösszes bevételhezviszonyífua
l0%oa|attmaradt,nem kell tiírsaságiadót illetve iparűzésiadőt fizetnieaz Egyestiletnek.
Szrímviteliszolgáltató:Mingus.BB Kft .
Budapest,Mátyás király tér6la.
A beszámolótkészítette
Kosztya Adrienn,reg.sziím:164735.
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E közhasznúságijelentésta Magyar KönyvtrírosokEgyesületea 2Ot5.május 06-án megtartott
küldöttközgytilésénelfogadta.
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