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HATÁROZATKÉPESSÉG 

MEGÁLLAPÍTÁSA

NAPIRENDI PONTOK 

ELFOGADÁSA 

JEGYZŐKÖNYVVEZETÉS 

JEGYZŐKÖNYV HITELESÍTÉS  



AKTUALITÁSOK



BÍRÓSÁGI

JÓVÁHAGYÁS A

KÖZHASZNÚSÁGRÓL

A Fővárosi

Törvényszék elfogadta

a 2015. február 11-i

alapszabály

módosításunkat és

2015. február 11-től

megadta az MKE

részére a közhasznú

jogállást.



A MAGYAR KÖNYVTÁROSOK

EGYESÜLETE A XXII. BUDAPESTI

NEMZETKÖZI KÖNYVFESZTIVÁLON

✓ Budapest, Millenáris - 2015. április 23-26

✓ Az utóbbi évek hagyományát követve a Magyar

Könyvtárosok Egyesülete a B épület galériáján kapott

helyet.

✓ A standon a KSH Könyvtára volt a partnerünk.

✓ A stand mellett – éppúgy, mint tavaly – a Pedro Kft.

szkennere helyezkedett el.

✓ Az MKE részéről a könyvfesztiváli feladatokat a

következők látták el: Nagy Anikó, Hantal Zsófia,

Breznai Elvira, Jáki Éva.



AZ MKE PROGRAMJAI A

SUPKA GÉZA TEREMBEN

A Magyar Könyvtárosok Egyesülete két, egyenként 

egyórás programhoz adta a nevét, mindkettő helyszíne 

a Supka Géza terem volt.

✓ A Magyar Könyvtárosok Egyesülete április 24-én,

pénteken 10.30 órai kezdettel Könyvtári digitalizálás

és jogkezelés címmel kerekasztal beszélgetést tartott

a Supka Géza teremben.

✓ Ugyanitt Európai olvasnivaló címmel a Typotex

Kiadóval közös szervezésben, szintén pénteken,

14.00-tól mutatták be a kiadók az EU

fordítástámogatásból megjelent könyveiket.



KÖNYVTÁROSOK 

PROGRAMJAI A 

KÖNYVTÁROS KLUBBAN

✓ 5 programmal jelentkeztek az MKE

szervezetei: Jogi, Bibliográfiai,

Gyermekkönyvtáros (a Könyvtárostanárok

Egyesületével közösen), Műszaki Könyvtáros,

Zenei,

✓ a Kölcsey Ferenc Olvasókör önálló programot

valósított meg,

✓ a FSZEK biblioterápiás foglalkozását pedig

ismét az MKE tette lehetővé.

Összességében több mint 650 látogatója volt programjainknak –

a stand forgalma most is elmaradt elvárásainktól.



TISZTÚJÍTÓ ÉS KÖZHASZNÚ 

KÜLDÖTTKÖZGYŰLÉS –

2015.05.06.

A küldöttközgyűlést üdvözölte Sepseyné Dr.

Vígh Annamária, az EMMI Közgyűjteményi

Főosztálya főosztályvezetője, aki megköszönte

Bakos Klára Elnök Asszony 12 éves áldozatos

és elhivatott szakmai munkáját, illetve a

leköszönő Elnökség sikeres elmúlt négy éves

szakmai tevékenységét.



TISZTÚJÍTÓ ÉS KÖZHASZNÚ 

KÜLDÖTTKÖZGYŰLÉS –

2015.05.06.

A küldöttközgyűlésen került sor a Jubileumi

emlékérem kitüntetés átadására is, amelyet az

MKE Elnöksége Dr. Fodor Péternek, az

Informatikai és Könyvtári Szövetség

Elnökének, a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár

főigazgatójának ítélt oda szakmai munkája és

az MKE-vel folytatott nagymúltra visszatekintő

és sikeres szakmai együttműködés

elismeréséért.



TISZTÚJÍTÓ ÉS KÖZHASZNÚ 

KÜLDÖTTKÖZGYŰLÉS –

2015.05.06.

A küldöttközgyűlés határozatképes volt, így a

meghirdetett napirend szerint elvégezhette

munkáját.

Jóváhagyásra került a közhasznúsági

beszámoló, valamint az elnök, a főtitkár, az

ellenőrző bizottság elnöke és a tanács elnöke

beszámolt az eltelt ciklusról. A küldöttek

elfogadták a beszámolókat és megköszönték a

leköszönő Elnökség munkáját.



TISZTÚJÍTÓ ÉS 

KÖZHASZNÚ 

KÜLDÖTTKÖZGYŰLÉS



TISZTÚJÍTÁS – 2015-

2019

A küldöttközgyűlés az MKE elnökévé Barátné dr. Hajdu 

Ágnest, főtitkárává Gerencsér Juditot, az Ellenőrző 

Bizottság elnökévé Dr. Amberg Esztert választotta.

Elnökségi tagok lettek:

Buzai Csaba

Eszenyiné dr. Borbély Mária

Fehér Miklós

Kiss Gábor

Oros Sándor

dr. Redl Károly

Takáts Béla

Az elnökség póttagja lett:

Zsigáné Kóródy Judit

Venyigéné Makrányi Margit



TISZTÚJÍTÁS – 2015-

2019

Az MKE Ellenőrző Bizottság tagja lett:

Dr. Hangodi Ágnes

Elekes Eduárdné

Koglerné Hernádi Ágnes*

A küldöttközgyűlés részletes beszámolója a 

közgyűlésről készült hivatalos 

jegyzőkönyvben lesz hozzáférhető, amelyet 

hamarosan elérhetővé teszünk az MKE 

honlapján is.



AKTUÁLIS ELNÖKSÉGI

TERVEK, ELKÉPZELÉSEK

Mit kér és vár az új elnökség:

✓Véleményt a szervezeti életről

✓A szervezeti élet megjelenítésének erősítését

✓Aktív részvételt – pl. webmagazin, javaslatok,

ötletek, vélemények

✓Az átláthatóság erősítését

✓A kommunikációs csatornák fejlesztését

✓Kérdőíves felmérésben való részvételt – a

Tanácsi képviselőknek megküldjük a jövő héten

elején – kérjük szépen visszaküldeni 2015.

június 5-ig emailen az MKE@OSZK.HU címre.

mailto:MKE@OSZK.HU


A TANÁCS ÚJ ELNÖKÉNEK 

MEGVÁLASZTÁSA 



KÖSZÖNET 



A TANÁCS ELNÖKÉNEK

MEGVÁLASZTÁSA

Alapszabály - VI. Fejezet - A tanács

13. §

A tanács alakuló ülését a tisztújító küldöttközgyűlésen

megválasztott elnökség alakuló ülését megelőző időpontra kell

összehívni.

Az ülésen kell megválasztani a tanács elnökét.

Ügyrend - IV. Az elnökség tisztségviselőinek és a tanács

elnökének megválasztása

15. §

A tanács elnökét a tanács tagjai által javasolt és a tanács által

nyílt szavazással jelöltként jóváhagyott tagok közül titkos

szavazással a tanács tagjai választják meg. Megválasztásához a

tanács tagjainak abszolút többségét ől kapott szavazatok

szükségesek.



A TANÁCS ELNÖKÉNEK 

MEGVÁLASZTÁSA 

A Tanács elnöke az Elnökség ülések 

állandó meghívottja, összekötő az 

Elnökség és a szervezetek között.



A TANÁCS ELNÖKÉNEK

MEGVÁLASZTÁSA

Kérjük szépen személyi 

javaslataikat a Tanács elnöki 

posztjára. 



VÁNDORGYŰLÉS





VÁNDORGYŰLÉS –

SZOLNOK – AKTUÁLIS 

HELYZETKÉP  



HALLGATÓI PÁLYÁZAT 

2015



HALLGATÓI PÁLYÁZAT -

2015

✓ A Magyar Könyvtárosok Egyesülete (MKE) pályázatot hirdet

az MKE 48. vándorgyűlésén való részvételre. Az idei

rendezvényünkre 2016. július 07-09. között Veszprémben

kerül sor ”Kapcsolat-Könyvtár- Együttműködés.

Felelősséggel a sikeres közösségekért” címmel.PÁLYÁZAT

CÉLJA: hallgatók szakmai konferencián való részvételének

támogatása.

✓ PÁLYÁZAT TARTALMA: a nyertes pályázók a

vándorgyűlésen való részvétel teljes költségét (részvételi díj,

2 éjszakai szállás, 2 reggeli, 2 ebéd, 1 vacsora, baráti

találkozó, utazási költség) nyerhetik el.

✓ PÁLYÁZÁSRA JOGOSULTAK KÖRE: nappali, esti, levelező

tagozatos, távoktatásban részt vevő; a 30. életévüket be

nem töltött informatikus könyvtáros, könyvtárpedagógia-

tanár, valamint könyvtárostanár szakos hallgatók.



A PÁLYÁZAT BEADÁSÁNAK 

HATÁRIDEJE: 2015. MÁJUS 28.



Kérjük szépen segítségüket ennek 

minél szélesebb körben történő 

megismertetésében és a pályázati 

benyújtására való ösztönzésben. 



A VESZPRÉM MEGYEI 

SZERVEZET 

BEMUTATKOZÁSA 





HONLAP, WEBMAGAZIN 



HTTP://MKE.INFO.H

U/



CÉLJAINK –

HONLAPFEJLESZTÉS 

1. átlátható

2. hatékony

3. karbantartott

4. elérhető

5. felhasználó-központú, 

6. interaktív, 

7. többnyelvű, 

8. átjárható, 

9. jogkövető, 

10.hosszú távú megőrzést 

tesz lehetővé 



CÉLJAINK –

HONLAPFEJLESZTÉS 

✓Honlap Munkabizottság 

újjáélesztése

✓Vakbarát változat 

✓Csak tagként elérhető 

dokumentumok – plusz 

hozzáadott érték a 

tagsághoz

•e-learning-es tananyagok 

•Videók

•Szakmai előadások 

•Prezentációk 



KÖNYVTÁRVILÁG.

WEBMAGAZIN



CÉLJAINK –

WEBMAGAZIN 

FEJLESZTÉS 
Az online média ereje szinte napról-napra nő;

meghatározó szerepe van a civil szervezetek

társadalmi elfogadottsága és megítélése

szempontjából is.

Az MKE WEBMAGAZIN megjelenésével

nagyobb társadalmi nyilvánosságot szerezve,

hatékonyabban tudunk megjelenni

célcsoportunk, támogatóik és potenciális

támogatóink körében.



A WEBMAGAZIN CÉLJA

✓ az MKE tevékenységének bemutatása

✓ az MKE imázsának növelése

✓ az egyesület és az egyesületi tagok munkájában rejlő

értékek megjelenítése

✓ szervezeteink/szekcióink és partnerkapcsolataink

hosszú távú együttműködésének továbbfejlesztése

✓ az MKE és IFLA (nemzetközi könyvtáros civil szakmai

szervezet) történések nyomon követése, közvetítése

✓ bemutatkozási lehetőség biztosítása az MKE

szervezetek/szekciók, valamint a publikációs

tevékenységet folytató „web újságíró” és potenciális

„web újságíró” kollégák számára.



WEBMAGAZIN FŐBB ROVATAI

✓MKE és IFLA hírek

✓Szervezeti élet

✓Szakmai műhely

✓Ötágú síp

✓Szakmai barangolások

itthon és a nagyvilágban

✓Civil infó

✓Mentor

✓Portré

✓Könyvajánló

✓Sziporkák



CÉLOK TOVÁBBRA IS

✓A tartalmában színes, érdekes és

szakmailag vonzó online magazinunk

legyen

✓Nyilvánossággal, átláthatósággal együtt

nőljön az MKE hírneve

✓Az MKE társadalmi elfogadottsága,

támogatottsága erősödjön

✓Egyre több és több, társadalmi

szerepvállalást követő támogatóra és

segítőre tehet szert az MKE

✓Nő a publikációs tevékenységet folytató

könyvtárosok száma.



Várjuk ötleteiket, javaslataikat, 

írásaikat, fotóikat a 

Webmagazinban! 



TAGSÁGI ÜGYEK, 

TAGKÁRTYA



KITÜNTETÉSEK, DÍJAK 



SZINNYEI JÓZSEF-DÍJ 

✓ A Szinnyei József-díj azoknak a

könyvtárosoknak adományozható állami

kitüntetés, akik hosszabb időn át kiemelkedő

teljesítményt nyújtottak, és tevékenységükkel,

kezdeményezéseikkel szakterületük fejlődését

segítik elő. A díjat évente, augusztus 20-án,

2013-tól négy személy kaphatja.

✓ 2016. május 16-ig vártuk a jelölteket,

javaslatokat.

✓ Az MKE Elnöksége döntött a támogatandó

személyről/személyekről.



FITZ JÓZSEF-KÖNYVDÍJ

1989 óta kerül kiosztásra a Fitz József-

könyvdíj, amelyet a könyvtárosok

szavazatai alapján ítélnek oda az előző évben

megjelent, a könyvtáros szakma által

legértékesebbnek, legszebbnek tartott

könyveknek.

A visszaküldési határidő: 2016. május 1. volt.

Az Elnökség június 9-én dönt a díjra javasolt

kiadványokról.

Idén is biztosítja a minisztérium a szükséges

anyagi támogatást.



FITZ JÓZSEF-KÖNYVDÍJ

Az MKE Elnökségével a Tanács elnöke ismerteti - az

előkészítő bizottság könyvtáros szavazatok és a

bizottsági tagok véleményét is tükröző – 20 művet

tartalmazó összesített listáját és a listáról díjazásra

javasolt három könyvet. Az elnökség – a bizottság

véleményét figyelembe véve dönt a javaslat

elfogadásáról.



ÉV IFJÚ KÖNYVTÁROSA DÍJ 

✓ A fiatal könyvtáros méltó megbecsülése

érdekében a Magyar Könyvtárosok

Egyesülete (MKE) és az Informatikai és

Könyvtári Szövetség (IKSZ) a fiatal magyar

könyvtárosok munkájának jutalmazására,

elismerésére 2000-ben Az év fiatal

könyvtárosa elnevezésű díjat alapított.

✓ Pályázati beérkezési határidő: 2015. június 1.

14 óra.







MKE EMLÉKÉREM 

A Magyar Könyvtárosok Egyesülete a

hagyományokat követve a szolnoki

vándorgyűlésen MKE-emlékérmet adományoz

az egyesületi tevékenységben,

könyvtárügyben érdemeket szerzett

kollégáinknak.

Ezúttal is öt hazai és egy határainkon túli

magyar könyvtárost szeretnénk megtisztelni az

emlékéremmel.



MKE EMLÉKÉREM 

✓ Kérjük, hogy az MKE-emlékéremre vonatkozó

javaslataikat legyenek szívesek eljuttatni az MKE

főtitkárához és az MKE titkárságára e-mailben.

✓ Az benyújtási határidőt hamarosan megküldjük a

szervezeti Elnökök részére.



EGYEBEK



SZJA 1% felhívás – 2015



é

s

ü

k

e

t

!


