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MEGHÍVÓ 
a Magyar Könyvtárosok Egyesülete küldöttgyűlésére 

 
Tisztelt Tagtársak! 

 
Tekintettel arra, hogy a koronavírus-járvány (Covid-19) kapcsán kialakult 
rendkívüli helyzet jelenleg is fennáll, a Magyar Könyvtárosok Egyesülete 

Elnöksége a jelenleg rendelkezésre álló, nyilvános információk alapján nem 
lát lehetőséget arra, hogy a küldöttgyűlés a szokásos módon, személyes 
jelenléttel megtartásra kerüljön a korábban tervezett 2020. május 13-án.  

 
Ugyanis a 102/2020. (IV. 10.) Korm. rendelet1 kimondja, hogy a jogi személy 

döntéshozó szervének ülése – ideértve küldöttgyűlést és a részközgyűlést is – 
nem tartható meg olyan módon, hogy az a tag személyes részvételét 
igényelje. 
 
A rendelet értelmében a jogi személy döntéshozó szervének 

határozathozatalára – ha a jogi személyre vonatkozó törvényi előírás az ülés 
tartása nélküli döntéshozatalt nem zárja ki – az ügyvezetés 
kezdeményezésére ülés tartása nélkül is sor kerülhet, akkor is, ha a jogi 

személy alapszabálya e lehetőségekről és annak feltételeiről nem, vagy e 
rendeletben foglaltaktól eltérően rendelkezik. 

 
A rendelet értelmében a jogi személy vezető tisztségviselőkből álló ügyvezető 
testülete, üléseit elektronikus hírközlő eszköz útján vagy más 

személyazonosítást lehetővé tevő elektronikus eszköz igénybevételével 
is megtarthatja, vagy írásbeli egyeztetést folytathat, és a jogi személy 
irányításával kapcsolatos döntéseket írásban is meghozhatja. 

 
A fentiek értelmében a MKE idei évi küldöttgyűlését, az alábbiak szerint 

összehívom:  
 
Helyszín: Email útján, elektronikus úton a 102/2020. (IV. 10.) Korm. 

rendelet szerint 
Időpont: A jogszabályi előírásnak megfelelően meghatározott feltételek 

szerint – minimum 15 napos véleményezési és jóváhagyási határidővel  
Küldöttgyűlési dokumentumok közzétételi módja: írásos formában, email 
útján  

 
1 102/2020. (IV. 10.) Korm. rendelet a veszélyhelyzet során a személy- és vagyonegyesítő 

szervezetek működésére vonatkozó eltérő rendelkezésekről 
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Napirend és email útján megküldött dokumentumok:   

1. Az Ellenőrző Bizottság írásbeli jelentése a 2019-es évről 
2. Közhasznúsági jelentés a 2019-es évről  

3. MKE alapszabálymódosítás  
4. INKA alapszabálymódosítás  
 

Kérem a szervezeteket, hogy értesítsék küldötteket a küldöttgyűlés fenti 
módjáról.  
  

A küldöttgyűlés határozatképes, ha a küldöttek 50 százaléka plusz 1 fő 
nyilvánít írásban véleményt.  

 
A küldöttgyűlés jogszabály szerinti lebonyolításához kérem, hogy 
legkésőbb 2020. május 12-ig küldjék meg a küldöttek alábbi adatait az 

MKE Titkársága részére email útján (mke@oszk.hu): név, lakcím, email cím 
(csak a megadott email címről érkező szavazat lesz érvényes).  

 
Tájékoztatom a küldötteket, hogy a jelzett napirendekhez kapcsolódó 
előterjesztéseket, megtárgyalandó dokumentumokat hamarosan megküldjük 

email útján minden küldött részére részletes tájékoztatással a szavazásról és 
ügymenetről. 
 

 
Budapest, 2020. május 7.  

 
 

Barátné dr. Hajdu Ágnes 
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mailto:mke@oszk.hu

