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2020. szeptember 24.  



HATÁROZATKÉPESSÉG 

MEGÁLLAPÍTÁSA

NAPIRENDI PONTOK 

ELFOGADÁSA 

JEGYZŐKÖNYVVEZETÉS 

JEGYZŐKÖNYV HITELESÍTÉS  



NAPIREND
1. Főtitkári beszámoló az elmúlt időszak esemény

eiről - Gerencsér Judit

2. Küldöttgyűlés – 2020. május – Gerencsér Judit

3. MKE Vándorgyűlés 2020, 2021 – Gerencsér

Judit

4. Jogszabályvéleményezés – Gerencsér Judit

5. Újranyitás 2020 – szakmai ajánlás könyvtárak

és könyvtárosok számára – Gerencsér Judit

6. Díjak, kitüntetések

7. Előttünk álló események

– Kompetencia konferencia – 2020. IV.

negyedév – Gerencsér Judit

– Küldöttgyűlés 2020. IV. negyedév és ehhez

kapcsolódó események – Gerencsér Judit,

Horváth Tamás

8. Egyebek



FŐTITKÁRI 

BESZÁMOLÓ AZ 

ELMÚLT IDŐSZAK 

ESEMÉNYEIRŐL 



AZ ELMÚLT IDŐSZAK LEGFONTOSABB FOLYAMATBAN

LÉVŐ FELADATAI - SZERVEZETI ÜGYEK

✓ Az elmúlt 7 hónap egy merőben új időszakot hozott az
MKE számára. Igyekeztünk ellátni feladatainak és
felelősségteljesen dolgozni a pandémia ellenére is.

✓ Fontosabb végzett feladatok és események:

✓ Tagnyilvántartás, érvényesítő matricák, tagkártyák

✓ Szervezetek által megküldött dokumentumok ellenőrzése,
érkezetése, iktatása

✓ Könyvtárvilág webmagazinban publikálása

✓ Aktuális hírek események honlapon, facebook-on,
levelezőlistákon

✓ Számlák feldolgozása, új számlázási program tesztelése

✓ GDPR nyilatkozatok

✓ Új tagnyilvántartó adatbázis folyamatos feltöltése és
karbantartása

✓ Médiamegjelenések gyűjtése

✓ Részvétel szervezeti szakmai programokon – elsősorban az
online térben



elnoksegi2019-2023@listserv.niif.hu

mkeszervezeti2019-2023@listserv.niif.hu

mketanacsi2019-2023@listserv.niif.hu

Mkegazdasagi@listserv.niif.hu (új kommunikációs lista) 

LEVELEZŐLISTÁK ÉS KOMMUNIKÁCIÓS CSATORNÁK

mailto:mketanacsi2019-2023@listserv.niif.hu
mailto:Mkegazdasagi@listserv.niif.hu


MKE HONLAP

http://mke.info.hu/



MKE –

FACEBOOK OLDAL



KÖNYVTÁRVILÁG –

1. SZ.  (2020) –

ÚJ MEGJELENÉS



KÖNYVTÁRVILÁG –

2. SZ.  (2020) –

ÚJ MEGJELENÉS



KÖNYVTÁRVILÁG –

3. SZ.  (2020) –

ÚJ MEGJELENÉS



KÖNYVTÁRVILÁG –

4. SZ.  (2020) –

ÚJ MEGJELENÉS



KÜLDÖTTGYŰLÉS 

– 2020. MÁJUS



A Magyar Könyvtárosok Egyesülete a pandémiás

helyzetre való tekintettel 2020. májusában

elektronikus formában tartotta meg küldöttgyűlését.



Küldöttgyűlés lebonyolítása: Email útján, elektronikus

úton a 102/2020. (IV. 10.) Korm. rendelet alapján

Küldöttgyűlés időintervalluma: 2020. május 13. 16.00

– 2020. május 29. 16.00 (16 nap)

A küldöttgyűlés napirendjét, a megvitatásra szánt

dokumentumokat és a meghívót, valamint a

megtartott küldöttgyűlésről szóló beszámolót a

küldöttek emailen kapták meg, és szavazataikat

ugyanezen az úton küldték meg a rögzített szabályok

szerint.



A küldöttgyűlés napirendje a következő volt:

1. A 2019. évi közhasznúsági jelentés és szakmai beszámoló

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

3. MKE alapszabály módosítása

4. INKA Alapítvány alapszabálymódosítása



A 203 küldöttből 146 tagtárs vett részt a 

szavazásban és adott le   szavazatot. 

Ez egy nagyon kimagasló 

és kiváló szám, e tekintetben is 

nagyon eredményesnek 

tekinthető az esemény.







Magyar Könyvtárosok Egyesülete

Cím: 1014 Budapest, Szent György tér 4-6. 
(Új címünk) erre kérjük a számlákat is kiállítani. 
Levelezési cím: 1827 Budapest, Budavári Palota “F” épület

Telefon / telefax: (36-1) 311-8634 

E-mail: mke@oszk.hu

Skype: mkegyesulet

Az MKE számlaszáma: OTP 11708001-20102575

Az MKE adószáma: 19000895-1-41

mailto:mke@oszk.hu
skype:mkegyesulet?call


http://www.ujbelyegzo.hu/

Kérjük, hogy az 

új bélyegzők 

ügyében az 

MKE Titkársággal 

vegyék fel 

a kapcsolatot. 



MKE 

VÁNDORGYŰLÉS 

2020, 2021



NEMZEDÉKEK SZOLGÁLATÁBAN

https://www.observerbd.com/details.php?id=203156

MKE 52. VÁNDORGYŰLÉS –

2020. JÚLIUS 15 – 18. - BUDAPEST





JOGSZABÁLY-

VÉLEMÉNYEZÉS



A Magyar Könyvtárosok Egyesülete (MKE) véleményezésre

2020. április 9-én 17.45-kor kapta meg

a kulturális intézményekben

foglalkoztatottak közalkalmazotti 

jogviszonyának átalakulásáról, valamint egyes kulturális 

tárgyú törvények módosításáról szóló előterjesztés tervezetét. 



Hálásan köszönjük ezúton is, hogy egyesületi szervezeteink 

és tagjaink áldozatos munkáját és kimagasló részvételét 

a véleményezési szakmai munkában a nagyon nehéz

és emberpróbáló körülmények között is. 

20 szervezetünktől/szekciónktól és mindhárom együttműködő

társult tagunktól (Csongrád Megyei Könyvtárosok Egyesülete, 

Kisalföldi Könyvtárosok és Könyvtárak Egyesülete, 

Könyvtárostanárok Egyesülete) kaptunk szakmai észrevételeket 

és  javaslatokat, amelyek közel 80 oldalnyi terjedelmet jelentenek.

Ezek szintézisére került sor a szakmai véleményezés 

elkészítésekor.



A Magyar Könyvtárosok Egyesülete 

elnöksége a véleményezésre kapott 

anyagot eljuttatta a társszakmai szervezetek 

(Egyetemi Könyvtárigazgatók Kollégiuma, 

Egyházi Könyvtárak Egyesülése, 

Informatikai és Könyvtári Szövetség, 

Magyar Orvosi Könyvtárak Szövetsége) 

részére és a kapott álláspontokat lehetőség 

szerint megjelenítette a végleges szövegben.



Közgyűjteményi szervezetek közös állásfoglalása

MKE jogszabály-véleményezés

https://mke.info.hu/wp-content/uploads/2020/04/Kozgyujtemenyi_kozmuvelodesi_szervezetek_allasfoglalasa_kozalkalmazotti_jogallas_aloli_kikerules.pdf
https://mke.info.hu/wp-content/uploads/2020/04/2020-04-13-MKE-Jogszabalyvelemenyezes_final.pdf


http://www.macsgyoe.hu

• Az Országgyűlés 2020. május 19-i ülésnapján

elfogadott javaslat alapján 2020. május 28-án

kihirdetésre került a kulturális intézményekben

foglalkoztatottak közalkalmazotti jogviszonyának

átalakulásáról, valamint egyes kulturális tárgyú

törvények módosításáról szóló 2020. évi XXXII.

törvény, amely alapjaiban változtatja meg a

kulturális területen foglalkoztatottakra vonatkozó

szabályokat.

• A törvény 2020. július 1-jén lépett hatályba.





A törvény hatóköre:

kizárólag a kulturális

alapfeladata

vonatkozásában önálló jogi

személy levéltárakra,

muzeális intézményekre,

nyilvános könyvtárakra,

közművelődési

intézményekre, integrált

kulturális intézményekre

és előadó-művészeti

szervezetekre terjed ki.

A változtatás 1992. évi Kjt. 

hatályba lépése óta a 

legnagyobb munkajogi 

változtatást jelenti a 

közgyűjteményi és 

közművelődési ágazatban.



A törvény alapján a 

kulturális intézményben 

foglalkoztatottaknak a 

közalkalmazotti 

jogviszonya a törvény 

erejénél fogva 

2020. november 1-jével 

a munka 

törvénykönyvéről szóló 

2012. évi I. törvény (Mt.) 

szerinti munkaviszonnyá 

alakul át. 

https://24.hu



Határidők, feladatok 

2020. 07. 01.

2020. 08. 01.

2020. 08. 15. 

2020. 09. 15.  

2020. 10. 31. 

2020. 11. 01. 

A munkáltató
tájékoztatási és konzultáció-

kezdeményezési
kötelezettsége

Új közalkalmazotti
jogviszony létesítésének

határnapja

Közalkalmazotti
nyilatkozattételi

határidő

Munkáltatói
továbbfoglalkoztatásra
irányuló ajánlattételi

határidő

A közalkalmazotti 
jogviszony átalakulása, 

vagy megszűnése 

Munkaszerződések
megkötésének

határideje

2020. 11. 15. 

A munkáltató a 
jogállásváltozást 
követő 15 napon 
belül tájékoztatni 

köteles a 
munkavállalókat 
az Mt. 46. § (1) 
bekezdésében 
meghatározott 

munkafeltételek 

változásáról. 





ÚJRANYITÁS

2020 – SZAKMAI 

AJÁNLÁS 

KÖNYVTÁRAK  ÉS 

KÖNYVTÁROSOK 

SZÁMÁRA





https://mke.info.hu/wp-content/uploads/2020/05/MKE-%C3%9Ajrakezd%C3%A9si-AJANLAS_vegleges.pdf






DÍJAK, 

KITÜNTETÉSEK



✓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: 

✓2020. május 31. volt.  













Óbudai Platán Könyvtár –

Ezüsthegyi Könyvtár, amely ismét 

jelentős elismerést jelent 

hazánk számára.

Három egymást követő évben is 

sikerült a magyar könyvtáraknak 

ilyen kiemelkedő eredményt elérniük. 

https://obuda.hu/blog/intezmenyek/obudai-platan-konyvtar-fiokkonyvtara/
https://obuda.hu/blog/intezmenyek/obudai-platan-konyvtar-fiokkonyvtara/


Március 15. alkalmából adományozott 

állami kitüntetéseket adott át az Innovációs 

és Technológiai Minisztérium (ITM) parlamenti 

és stratégiai államtitkára 2020. augusztus 

17-én a budapesti Vigadóban.

Magyar Érdemrend lovagkereszt polgári 

tagozat kitüntetést vehetett át:

• BARÁTNÉ DR. HAJDU ÁGNES

• az Eötvös Loránd Tudományegyetem 

• Bölcsészettudományi Kar Könyvtár- és 

Információtudományi Intézete 

Könyvtártudományi Tanszékének 

• tanszékvezető egyetemi tanára

a Magyar Könyvtárosok Egyesülete 

elnöke



Augusztus 20. alkalmából a könyvtári szakterületen hosszabb időn át 

végzett kiemelkedő teljesítménye elismeréseként 

Szinnyei József-díjban részesült:

• NAGY ZSUZSANNA, a Budapesti Corvinus Egyetem Egyetemi 

Könyvtár és Levéltár főigazgatója,

• KOVÁCSNÉ PÁZMÁNDI ÁGNES, a Dunamelléki Református 

Egyházkerület Ráday Gyűjteménye Ráday Könyvtár munkatársa, 

református lelkész

2020. augusztus 20-án az államalapítás ünnepe alkalmából rendezett 

városi ünnepségen Orosháza Közszolgálatáért Díjat kapott 

PETROVSZKI MÁRIA, az orosházi Justh Zsigmond Városi Könyvtár k

önyvtárosa.



Az idei évi jelöléseket 2020. június 3-ig
vártuk 



Hivatalos 

bejelentés: 

2020. IV. 

negyedév



Hivatalos 

bejelentés: 

2020. IV. 

negyedév



ELŐTTÜNK ÁLLÓ 

ESEMÉNYEK



A Magyar Könyvtárosok Egyesülete az Alapszabálya szerint 

végzi tevékenységét. 

Az Alapszabály két helyen, a 9. és a 14. paragrafusban rend

elkezik  összeférhetetlenséggel   kapcsolatban.

A közelmúltban az Országos Széchényi Könyvtár felső  

vezetői körében bekövetkezett személyi változások                  

ráirányították a figyelmet erre a kérdésre. 

Az összeférhetetlenség megszüntetésére érdekében      

• Rózsa Dávid főigazgató (OSZK) – elnökségi tag,            

• Fehér Miklós igazgató (KI) – elnökségi tag,                    

• Dr. Amberg Eszter főigazgatóhelyettes (OSZK)– EB elnök, 

• Dr Hangodi Ágnes osztályvezető (KI) – EB tag 

2020. szeptember 1-i hatállyal benyújtotta lemondását 

az MKE elnökségben, illetve Ellenőrző Bizottságban betöltött 

tisztségéről.



Az alapszabály értelmében a 

lemondott elnökségi tagok

helyére az elnökségi póttagok – Haszonné Kiss 

Katalin és Venyigéné Makrányi Margit –,

míg az Ellenőrző Bizottsági tag helyére 

az Ellenőrző Bizottság póttagja –

Magdics Erika – lépett. 

Rendkívüli választást dr. Amberg Eszter, 

Ellenőrző Bizottsági elnök helyére

kellett kiírni. 



Az MKE elnöksége a 2020. szeptember 9-i ülésén 

úgy döntött, hogy 

a 2020. IV. negyedévében

elektronikus küldöttgyűlésen kerüljön sor az 

az Ellenőrző Bizottság új elnöke megválasztására. 

A választási eljárást hasonló bizottság folytatja le, mint 

amely a 2019-es MKE választást is

lebonyolította.





ELEKTRONIKUS 

KÜLDÖTTGYŰLÉS 

TERVEZETT IDEJE 

2020. NOVEMBER

2020. évi LVIII. törvény

a veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő átmeneti 

szabályokról és a járványügyi készültségről



2020. MÁRCIUS 25. –

KOMPETENCIA KONFERENCIA - OSZK

Átütemezve 2020. november – online változatban  



EGYEBEK



✓ Szakmai szervezetek

programjain való részvétel

tekintettel a járványhelyzetre

✓ Új tagok felvétele és

nyilvántartása

✓ Havi költségvetési elszámolás,

könyvelés

✓ Média megjelenések gyűjtése

✓ Könyvtárvilág webmagazinban

publikálás

✓ Aktuális hírek események

publikálása az MKE honlapon,

facebook-on, levelezőlistákon

Aktuális 

feladatok



Új Munkabizottsági 

elnökök 



ÚJDONSÁG

2020. évi 

adóváltozások és 

új pénzügyi 

szervezeti 

feladatok







KÖSZÖNJÜK SZÉPEN 

MEGTISZTELŐ 

FIGYELMÜKET ÉS 

EGYÜTTMŰKÖDÉSÜKET! 


