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a 2016.december
évesbeszámolóhoz'
A. A mérleghezésaz eredménykimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések
Eszközök
Befektetett eszközök
2oI6.évbeneszközbeszerzésnem történt.
ImmaterÍálisjavak éstárgyi eszközök állományvá|tozása

2016.12.31

adatok ezer Ft-ban

Követelések:
Vevő követelés
Egyébkövetelés(Helyismeretei)
AdótűIttzetés
Osszesen:

60
20
12

92

Pénzeszközök:
Pénztárakz

Bankszámlák:

adatok ezer Ft-ban

184
32
79
2

MKE központi
Bács-Kiskun Megyei Szervezet
BékésMegyei Szervezet
Borsod Megyei Szervezet
FejérMegyei Szervezet
Hajdú.BiharMegyei Szervezet
Heves Megyei Szervezet
Jász-Nagykun-SzolnokM' Szervezet
Komárom-EsztergomM. Szervezet
Nógrád Megyei Szervezet'
Pest Megyei Szervezet
Somogy Megyei Szervezet
Szabolcs-Szatmár-Bereg
M. Szervezet
Tolna Megyei Szervezet
Vas Megyei Szervezet
VeszprémMegyei Szervezet
Zal,aMegyeiSzervezet
Bibliográfiai Szekció
Gyermekkönyvtáros Szekció
Helyismereti Könyvtárosok Szervezete
Jogi Szekció
Közkönyvtári Egylet
llv4ezógazdasági S zervezet
Műszaki Könyvtáros Szervezet
TársadalomtudományiSzervezet
Tudományos Szervezet
Zenei Könyvtárosok Szervezete
Ya|utaoénztár
Osszesen:

0
29
8
2I
0
55
68
I4
360
35
I
32
7
51
200
15
45
24
t99
0
4
4
1.652

MKE központi Bank
Bács-Kiskun Megyei Szervezet
BékésMegyei Szervezet
Borsod Megyei Szervezet
FejérMegyei Szervezet
Hajdú-BiharMegyei S zervezet
Heves Megyei Szervezet
Jász-Nagykun-SzolnokM. Szervezet
Komárom-EsztergomM. Szervezet
Nógrád Megyei Szervezet
Pest Megyei Szervezet
SomogyMegyei Szervezet
Szabolcs-Szatmár-Bereg
M' Szervezet
Tolna Megyei Szervezet
Vas Megyei Szervezet

13.652
157
33
r79
47
308
508
183
42
10
946
tt6
181
50
222

r77
J

VeszprémMegyei Szervezet
ZalaMegyei Szervezet
Bibliográfiai Szekció
Gyermekkönyvtár
Helyismereti Könyvtárosok Szervezete
Jogi Szekció
Közkönyvtári Egylet
Mező gazdasági S zervezet
MúzeumiSzekció
Műszaki Könyvtáros Szervezet
OlvasószolgálatiSzekció
TársadalomtudományiS zekció
Tudományos Szervezet
ZemplénMegyei Szervezete
Zenei Könyvtiárosok S zervezete
Pályázati Bank
Elkülönített betétszámla:
Bankszámlák összesen:

140
422
116
118
238
313
708
281
450
855

32r

101
592
18
97
45
804

22.253
r.652

Pénztárakösszesen:
Bankszámlákösszesen:

22.250

P énzeszközök ö sszesen:

23.905

Aktív iddbeli elhatórolós
Költségekelhatárolása:
2016. évbenfizetett,2o|7,évi
költségek,egyébszolgáltatás:domainnévéstárhely
meghosszabbítás21ezer Ft,
Források
Saj űt tdke meghatórozósa
Saját tőke elemei átsorolásután:
Megnevezés
Induló tőke:
Tőkeváltozás:
Tárgyéviösszevonteredmény
Saját tőke:

adatok ezer Ft-ban

20|5.év
0
9.613

2'183
L1.796

2ot6.év
0
12.624
3.544

1,6.168

Az 2013' évtőLaz MKE közel 30 Szervezetevisszaadtaaz öná||ő adószámát ésmegszüntette
(Az
az á|ta|a korábban nyitott bankszámláját, ezze| rendezvénaz MKE-n belüli sÍáLtuszát.
MKE-n belüli szervezetekugyanisnem önálló jogi személyek,működésük,gazdálkodásukaz
MKE-n belül folyik)' Ezen Szervezetek gazdaságieseményeinekkönyvelése már az MKE
központi könyvelésébenszerepelt.
követően
Tőkeváltozások: A 20l5.évi eredménytőkevá|tozásokhozvaló év e|eji átvezetését
pénzeszközeinek
nyitó
szervezetek
még
2ol6.évben
csatlakozott
került
a
k<inyvelésre
összege.
Rövid lejóratú kötelezett ségek :
Fel nem haszná|ttvo
Egyébkötelezettségek
Adókötelezettségek:
Szállítók
összesen:

Passzív idtíbeli elhatárolós ok :

adatok ezer Ft-ban
79
158
96
Í28
461

adatok ezer Ft-ban

2016. évbenbefolyt, de2017 évetérintő bevételek
20 |7 -re vonatkozó pá|yázati ös szeg:
2o|6-ban fizetetl2ol7 . évi tagdíjak:
Összesen:

7.000
328
7.328

20L7.b en szám|ázott, de 2016. évi eredményt csökkentő ktg. ek :
Vas megye: pá|yázatibevételhezkapcs. nyomdaköltség 37
205
2016.december
havi könwelési díjészárlati díj:
242
Osszesen:
Passzív időbelÍ elhatárolás összesen:

7.570eFt

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

B. Az Eredmény kimutatáshoz kapcsolódó kiegészítése
Bevételek:
adatok eFt-ban

Megnevezés
nettó árbevétele
Ertékesítés

2oL6.év

201'5.év

340

5.286

24.7'.72

26.994

r0.226

9.939

Támogatások

9.551

12.350

Adománvok

4.994

4.703

Egyébbevételek:
Ebből:
Tagdíjbevételek

P énzugy
i műveletekbevételei
bevétele
Vállalkozási tevékenység
osszes bevétel

J

2.9r5
28.030

10
465

32.755

Tárgyévbenbefolyt 79 eFt s4a l%o-ából,melyet 2017 évbenfog az Egyesület felhasználni.
soron került kimutatásra.
Emiatt ez atámogatása rövid |qátratl1kötelezettségek
A 2015. évbenfolyósított 83 eFt s4a lvo felhasználásatárgyévbentörtént meg, melyet
működési költségre és a Vándorgyűlésenrészt vevő könyvtáros hallgatók részvéte|ére
fordítottaaz Egyesület,ezérta2016. évitámogatásokközött szerepel'
2ot6, évben szponzotáció és hirdetés címen keletkezett az Egyesületnek vá1lalkozási
bevétele'
tevékenységből
A költségek ésrdfordítósok alakulósa (eFt)
Anvaeiellegű ráfordítások
Anyagköltség
Igénybevett szolgáltatásokértéke
Egyébszolgáltatásokéttéke

17.1L5
498
16.25r
406

Személviielleeű ráfordítások
Bérkoltség
Személyijellegű egyébkifizetések
Bérjárulékok
Ertékcsökkenési leínís
Eevéb ráfordítások
Pénzüevi műveletek ráfordításai

Ll..625

637
10.653
335
190
241
0

2016. évieredményaz alábbíak szerínt alakult:
(ezerforintban)
Közhasznú tevékenység
bevételei:
Vállalkozói tevékenység
bevételei:

Közhasznúsági jogállás megőrzése
A közhasznúságijogállás megőrzéséhez
szükséges,hogy az Egyesület2 év őtLagábanteljesítse
a ,,megfelelő társadalmi támogatottság és erőforrás feltételeit'' Ezek meghatfuozásátra3-3
mutató szo|gá|,melyek közül minimum 1-1-etkell teljesíteni.A MKE a fenti mutatók közül
is teljesítette.
3-1-nekmegfelelt,ezérta közhasznúságfeltételeit20l5-20t6.évtekintetében
A teljesítettmutatók a következők voltak:
A megfelelő erőforrósok tekintetében:
A szervezetátlagos évesbevételemeghaladtaaz I millió Frot.
Kétév(20|5-2016) egybeszámítotteredményenem volt negatív.
A személyijellegű ráfordítások összege _a vezetó tisztségviselőkjuttatásainak figyelembe
vételenélkül-nem érteel a ráfordításokegynegyedét.
A megfeIelő tár sadalmi ell átottsó g tekintetében:
A ktizhasznú tevékenységérdekébenfelmerült költségek, ráfordítások elértékaz összes
ráfordításfeléta kétév át|agótban,
Nem teUesítettmutatók:
A megfelelő erőforrós ok tekintetében:
Minden mutatót teljesítettaz Egyesület.
A megfelelő tór sadalmi ell áto usó g tektntetében:
Az szja l%o-bő|befolytösszeg nem érteel a bevételek27o-6t.
A k<izhasznú
tevékenység
ellátását tartósan (kétév átlagában)kevesebb, mint 10 közérdekű
getvégző személysegítette.
önkéntestevékenysé

és megbízási díj került
Az Egyesti|et vezető tisztségviselőinek kizáró|ag költségtérítés
vagy a szervezetiélettel
kifizetésre.A kifizetésekaz Egyesület bevételszerzőtevékenységével
függnekössze.
összefüggő kötelezettségével

bemutatása_2016
A tárgyévbenvégzettalapcélésközhasznú tevékenység
20II. évi CLXXV. törvény az egyesülésijogról, a közhasznújogállásról, valamint a civil
minden olyan
szervezetek működéséről és támogatásáról alapján közhasznú tevékenység',
közvetlenüI vagy
tevékenység,
amely a létesítőokiratban megjelölt kö4feladat teljesítését
közvetve szolgólja, ezzel hozzájórulva a tórsadalom és az egyén közös szükségleteinek
(2. S. 20)
kielégítéséhez
végzók,a
Az egyestiletközhasznú tevékenységét
a könyvtárosok, szakirodalmitájékoztatást
könyvtárak ésszakirodalmi tájékoztatásiinÍézmények
ésazok hasznáiői, továbbá a könyvtárés tájékoztatásügybenérdekelt társadalmi szervezetek, egyesiiletek, illetve azok tagtrai
érdekében
folytatja.Közhasznú szolgáltatásait_ az ügyrendiszabályokszerintmeghatározott
keretekközött _ bárki igénybeveheti.

ÉnuBxxÉPvISELET. sZAKMAI l<ozÉ'rnrl TEvÉKENYsÉG. sZERvEZETI
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A szakmai prioritások megtartásáva|tevékenyenvett tészt a kulturális, oktatási
ktizgyűjteményi-könyvtárikormányzati munkában,
Szakmai érdekvédelmitevékenységmegerősítésecéljából folyamatosan részt vett
kiemelt fórumokon, rendszerespárbeszédalakítottki a dcintéshozókkalmind az
elnökség mind a szervezetekszintjén,
Partnerkapcsolataitfejlesztette,együttműködött más hazai éskülföldi könyvtáros és
civil szervezetekkel
Könyvtárügyi, szakmapolitikai fórumokat rendezett az MKE t.agsága,a szakma
számára
2ol6-ban az MKE folyamatos munkakapcsolatbanál| az EMMI Közgyűjteményi
Főosztály Könyvtári és Levé|tári osztil|yával és a Kulturális Kapcsolatok
Főosztályával az ágazati irányítás aktuális kérdéseiben,a szakmai döntések,
j ogszabályokelőkészítésében
Állást foglalt és együttműködött a könyvtiárosképzés,
a képzésekakkreditációja
kapcsán
Képviselte a könyvtárosokat szakmai szakértőként,
díjakrajelölőként, különböző
bizottságokban
A tudományostevékenység,
nevelésés oktatás,képességfejlesztés,
ismeretterjesztés
fejlesztéseérdekében
alapítóként
segítette
az Informatikaa Nemzeti Közszolgálatban
és Könyvtárakban Alapítvány (INKA) tevékenységét.
Az alapítvány akkreditált
képzéseket
folytat.
Foglalkozott az MKE ésa könyvtárügy stratégiaikérdéseivel,vezetőkéntrésztVett a
konyvtárosié|etpá|ya
modell kidolgozásánakfolyamatábana 2016-osévben.
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Együttműködési megállapodástírt alá a Mikrocenzus 2016, vagyis a népességa Központi Statisztikai
összeírás gördülékenyésbiztonságoslebonyolításaérdekében
Hivatallal ésaz InformatikaiésKönyvtári Szövetséggel.
Munkabizottságokat,munkacsoportokathozott létre, illetve működtetett tovább.
Jelesül:
o oktatási_képzésimunkabizottság(közös bizottság az IKSZ- e|)
o Honlap munkabizottság
o Akkreditációs munkabizoÍÍság
o Kommunikációs ésmarketingmunkabizottság
o Hungarikummunkabizottság
bizottság
o Könyvfesztivál. szervezési
o Fitz-díjmunkabizottság
o Ev fiatal könyvtárosa díjkuratórium
munkabizottság
o Füzéki emlékérem
3K
MunkabizoÍÍság
o
o Etikai munkabizottság(közös bizottság azIKSZ-e|)
Foglalkozott aZ MKE 75 évestörténetétbemutató ésfeldolgozó tudományos igényű
jubileumi kötet terjesztésév
eL.
díjakatadottát.
MKE emlékérem
É|taz áLlamikittintetésijavaslattévőjogáva|.
Pá|yázoÍtéspá|yázatbanmegjelölt célokatvalósítottmeg.
Hallgatói páLyázatot írt ki fiatal informatikus konyvtáros hallgatók vándorgyűlési
támogatása cé|jábóI
részv ételének
Foglalkozottkönyvtáros életművekápolásával.
Alkotó könyvtáros. Az MKE-nek ez a nemes sorozata,melyet az olK.val közösen
menedzsel,a 15. állomásáhozérte|'
Átadta a Füzéki István Emlékérmet,amelyet 20l6-ban Haraszti Pálné kapott. Az
ki az oSZK-ban található em|éktáb|áná|.
ünnepségetkoszorúzásegészítette
javaslatot
követően
Íetta FtÍz József könyvdíjak átadására 3 könyv
Véleményezést
szerzőj ének'kiadój ának.
Az MKE részvetÍaz Nemzeti Kulturális Alap munkájában.
a Kulturális Kerekasztalmunkájában.
Az MKE részvétel
Folyamatosanvégeztea jogszabályokvéleményezését.
az MKE KüldöttközgytÍlését.
megszervezteéslebonyolítoÍta
Előkészítette,
az
VándorgyűléstszetvezettVeszprémbenaz MKE VeszprémMegyei Szervezetéve|,
Könyvtár
és
Levéltárral
Egyetemi
Pannon
Egyetem
Károly
Megyei
Könyvtár,
a
Eötvös
Könyvtór - Együttműködés:
szoros együttműködésben. Témőt1a:Kapcsolat
felelő sséggel a sikeres társadalmakért.
Részt vett a XXIII. Budapesti Nemzetközi KönyvfesztiváIon, a Könyvtáros Klub
le, valamintstandjelenlétetbiztosított.
programjaitszervezteésbonyolította
Megrendezte ,,A könyvtáros kompetenciók vóltozósa, megjelenéseaz uniós
tovób bkép zési gyakorl atban,, címűtudományos sz akmai konferenciáját'
Fejlesztés,fenntarthatóság, esélyaz IFI'A trendek és a Lyoni deklaráció tükrében
címűkonferenciasorozaÍotszervezett..
Számos területiprogramonvettrészt.
előkészítését.
Megkezdtea jövő évi(49.)miskolci vándorgyűlés
programot indított azon
címmel
megemlékezési
Könyvtárosok a forradalomban
könyvtáros felkutatása cé|jábó|,akik aktív cselekvői, résztvevői voltak a forradalmi
eseményeknekaz MKE honlaponvaló publikál'ás cé|jábóI.
ö

o Jubileumi díszokleveleketadott át a kerek évfordulóttinneplő szakmai szervezetei
számáta.
o Szakértőivéleményeket
készített
álláspályázatokvonatkozásában.
o Mindezen tevékenységeket
folyó területi,
kiegészítette
a szetvezetekben
szakterületi munka. A szervezetek működtek. A működést különböző aktivitás
jellemezte, de többségükbentartalmas munka folyt. A szervezetekbenaz alábbi
munkaformáka jellemzőek:
o Szakmai nap _ előadás
o Szakmai tapasztalatcsere'
kirándulás
o Továbbképzés
konferenciánvaló részvétel
o Konferenciaszeruezése,
o Kapcsolat, közös programok,díjaka szervezetekésa könyvtárak között (pl.:
Téka-díj,
KertészGyula-díj,Balassi.díj)
o Taggyűlés

uÚrÖoÉs. ÉsuÚrooÉSFBJLBsZTÉS
o

Működtette a titkárságot, kezelte a működéssel kapcsolatos iratokat és egyéb
dokumentumokat,melyek a honlapon és az egyesület titkárságán aZ ügyrendi
szabá|yozás sz erint b árkt számára megtekinthető ek.
o ElkészítetÍe
az alábbi dokumentumokat:éves munkaterv, költségvetésitervezés,
illetve működésfejlesztésidokumentumokat:
költségtérítési
szabályzat.
o MegkezdÍeaz MKE Ügyrendhatályosítását
ésaktualizálását.
o Előkészítette,vé|eményeztette
az MKE Stratégiájáta 2016-202I
és elkészítette
közötti időszakra.
o Vándorgyűlésimódszertani útmutatótkészítettaz évesszakmai rendezvényminél
hatékonyabb
éseredményesebb
előkészítése
éslebonyolítása
érdekében.

KoMMUNIxÁcló
FEJLESZTÉS
. Gyarapítottatagjainak ismereteit, ennek érdekébenhonlapot (.w.tyw.u:kg.ts&.hq)
és
Könyvtárvilág címmel évi hat számban megjelenő,honlapról elérhetőelektronikus
webmagazintműködtetett.
. Igyekezettegyre eredményesebbé
tenni marketing tevékenységét
ésaz MKE szakmai
tevékenységének
népszerűsítését
atagságésa szélesközvéleménykörében.
. Egyre nagyobb súllyal szerveztekommunikációs tevékenységét,
építvea 2I, század
jelent
kommunikációs eszközeire és
meg a médianyújtottaalkalmakon te|evízióban,
rádióban,nyomtatottéselektronikussajtóban.Közcisségimédiaoldalt hozottlétre.
. Megújítottamagyar és angol nyelvű tá1ékoztatóanyagát, illetve saját szervezeti
molinót készítetett'
. Folyamatosantöltötte fel a honlapját.A szervezetekenbelüli ésa szervezetekközötti
kommunikációtzömmel elektronikusformábanműködtette.
. Gyűjti a szervezetiésországosmédiamegjelenéseket
ésezekről nyilvántartástkészít.
. Média megjelenésünketés szereplésünketszámos eseménnyel gyarapítottuk
újságcikkek,interjúk,televíziósműsorokésrádióműsorokrévén.

NBMZETKÖzI xapcSoLAToK
.
o

Ápolta nemzetközi ésbelföldi kapcsolataitszakmaiszervezetekkel.
A környező országoktársegyesületeinek
képviselőintúlvendégeket
hívotta veszprémi
vándorgyűlésre.
A szervezetekonállóan is rendelkeznekkülföldi, elsősorbanhatáron
túlimagyarszakmaikapcsolatokkal.
9

ZÍlradék:
E közhasznúságijelentésta Magyar Könyvtárosok Egyesületea2017 , május o3.án megtartott
elfogadta.
ktildöttkcizgytílésén
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