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Tájékoztató a Magyar Könyvtárosok Egyesülete (MKE) 

2020. évi elektronikus  
Küldöttgyűlésén megvalósuló  

elektronikus szavazásáról  
 

Tisztelt Küldöttek! 
 

Barátné Prof. Dr. Hajdu Ágnes, a Magyar Könyvtárosok Egyesülete elnöke, 
megbízásából 102/2020. (IV. 10.) Korm. rendelet és az MKE Alapszabálya 
értelében elektronikus szavazásra bocsátjuk a Szavazólap I-hez, Szavazólap 

II-hez és Szavazólap III-hoz előterjesztéseket.  
 

- Szavazólap I. – Határozati javaslat szövege:  
 
A Magyar Könyvtárosok Egyesülete Küldöttgyűlése, az elektronikusan 
lebonyolított Küldöttgyűlésen, az elektronikusan előterjesztett, az Ellenőrző 
Bizottság által elfogadásra javasolt, Közhasznúsági jelentést a 2019. évről és 
a hozzákapcsoló 2019. évi szakmai beszámolót elfogadja. 
 

- Szavazólap II. – Határozati javaslat szövege:  

 
Az Magyar Könyvtárosok Egyesülete alapszabályban rögzített hivatalos címe:  
Székhelye: 1014 Budapest Szent György tér 4-6. Postacím: 1827 Budapest 
Budavári Palota „F” épület 439. ajtó.  
 
(A Ptk. 3:71 § (3) és (4) bekezdése szerint az alapszabályban a küldöttgyűlés 
kifejezés használatát támogatom.  
 
A  Magyar  Könyvtárosok  Egyesülete Küldöttgyűlése  a módosító javaslatok 
alapján elfogadja az MKE új Alapszabályát. 
Felhatalmazza, egyben  megbízza  az  MKE  elnökét és  főtitkárát a  
módosított Alapszabály  egybeszerkesztett  szövegének  MKE  honlapján,  az  
MKE  szervezetek levelező  listáján történő  közzétételére, a Fővárosi  
Törvényszék  részére  történő benyújtásra. 
 

- Szavazólap III. - Határozati javaslat szövege:  

 
A Magyar Könyvtárosok Egyesülete Küldöttgyűlése elfogadja Prof. Dr. Siposné 
Kecskeméthy Klára egyetemi tanár (Nemzeti Közszolgálati Egyetem) 
lemondását, helyette Dr. Németh András tanszékvezető (Nemzeti Közszolgálati 
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Egyetem, Elektronikai Hadviselés Tanszék) egyetemi docens (1237 Budapest, 
Szent László utca 163. 4/10.) lakcím alatti lakost jelöli és támogatja a 
kuratórium tagjaként.  
 
A fentiek előterjesztője: Kiss Gábor, az MKE alelnöke. 
 

Tudnivalók a szavazás lebonyolításáról:  
 

- Tisztelettel kérjük, hogy a válaszlevélükben az alábbi tárgyat tüntessék 

fel: Elektronikus szavazás – Név – Szervezet. 
- Amennyiben valaki egyéni és testületi küldött is, kérjük, hogy külön 

levélben küldje meg a szavazólapokat feltüntetve a küldötti státuszát is 
a szervezet neve mellett.  

- A szavazatok leadása a levél mellékleteként megküldött 3 

szavazólap visszaküldésével lehetséges kizárólag az alábbi email 
címre megküldve: mkekuldottgyules2020@gmail.com 

- A szavazólapokat csatolt fájlként kérjük visszaküldeni. 
- Az elektronikus szavazás során a szavazatok leadásának ideje: 2020. 

május 13. 16.00-tól 2020. május 29. 16.00-ig 

 
Ezúton tisztelettel tájékoztatom, hogy az elektronikus szavazás során leadott 

szavazat, akkor érvényes, ha: 

• az mkekuldottgyules2020@gmail.com címre érkezik 

• a szavazáshoz nyilvántartásba vett elektronikus email címről érkezik,  

• a mellékelt szavazólapok kitöltése megtörténik,  

• a jelen levélben meghatározott idősávban történik,  

• a leadott szavazat egyértelműen értelmezhető.  
 

Az elektronikus küldöttgyűlés akkor határozatképes, ha a küldöttek 50 

százaléka plusz 1 fő nyilvánít írásban véleményt és küldi meg szavazatát.  
 

Az elektronikus szavazásról jegyzőkönyv készül, amelynek eredménye az 
MKE honlapján és a Határozatok Tárában közzétételre kerül.  
 

Az elektronikus küldöttgyűlés és szavazás lebonyolításában való 
közreműködésüket és segítségüket ezúton is nagyon szépen köszönöm. 

 
Budapest, 2020. május 13. 
 

Tisztelettel és köszönettel: 
 

Gerencsér Judit 

az MKE főtitkára sk.  
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