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NAPIREND
• Főtitkári beszámoló az elmúlt időszak

eseményeiről – Gerencsér Judit

• Kihívások és kompetenciák –
nemzetközi Youtube konferenciasorozat
– Gerencsér Judit, Oros Sándor, Szikszai
Tamara

• MKE IV. negyedévi küldöttgyűlése –
2020. december – Gerencsér Judit

• MKE Vándorgyűlés 2021 – Gerencsér
Judit

• Jogszabályvéleményezés – Gerencsér
Judit

• Díjak és elismerések – Gerencsér Judit,
Horváth Tamás

• Egyebek



FŐTITKÁRI 
BESZÁMOLÓ AZ 

ELMÚLT IDŐSZAK 
ESEMÉNYEIRŐL 



AZ ELMÚLT IDŐSZAK LEGFONTOSABB FOLYAMATBAN

LÉVŐ FELADATAI - SZERVEZETI ÜGYEK
 Az az év egy merőben új időszakot hozott

az MKE számára is. Igyekeztünk ellátni
feladatainkat 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, iktatása

 GDPR nyilatkozatok

 Új tagnyilvántartó adatbázis
folyamatos feltöltése és
karbantartása

 Médiamegjelenések gyűjtése



elnoksegi2019-2023@listserv.niif.hu

mkeszervezeti2019-2023@listserv.niif.hu

mketanacsi2019-2023@listserv.niif.hu

mkegazdasagi@listserv.niif.hu

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 –

5. SZ.  (2020) –

ÚJ MEGJELENÉS



MKE-IKSZ MUNKABIZOTTSÁG

Az Informatikai és Könyvtári Szövetség és a Magyar 

Könyvtárosok Egyesülete közös online munkacsoportja 

javaslata az Európai Uniós pályázati lehetőségek 2021 

után témakörben 

https://mke.info.hu/wp-content/uploads/2020/12/HOP_IKSZ_MKE-02.pdf
https://mke.info.hu/blog/2020/12/az-informatikai-es-konyvtari-szovetseg-es-a-magyar-konyvtarosok-egyesulete-kozos-online-munkacsoportja-javaslata-az-europai-unios-palyazati-lehetosegek-2021-utan-temakorben/


MKE-IKSZ MUNKABIZOTTSÁG

https://en.wikipedia.org/





Partnerségi Megállapodás (PM):

https://www.palyazat.gov.hu/-partnersgi-megllapods

Digitális Megújulás Operatív Program (DIMOP):

https://www.palyazat.gov.hu/digitlis-megjuls-operatv-program

Humánfejlesztési Operatív Program (HOP):

https://www.palyazat.gov.hu/humnfejlesztsi-operatv-program

Magyar Akvakultúra-fejlesztési Operatív Program (MAKOP):

https://www.palyazat.gov.hu/magyar-akvakultra-fejlesztsi-operatv-program

Mobilitás Operatív Program (MIOP):

https://www.palyazat.gov.hu/mobilits-operatv-program

Vállalkozásfejlesztési és Innovációs Operatív Program (VINOP):

https://www.palyazat.gov.hu/vllalkozsfejlesztsi-s-innovcis-operatv-program

Versenyképes Magyarország Operatív Program (VMOP):

https://www.palyazat.gov.hu/versenykpes-magyarorszg-operatv-program

Zöld Infrastruktúra és Klímavédelmi Operatív Program (ZIKOP):

https://www.palyazat.gov.hu/zld-infrastruktra-s-klmavdelmi-operatv-program

A stratégiai környezeti vizsgálati folyamatról az alábbi honlapon tájékozódhatnak, és

ugyanitt lehetőségük nyílik véleményt formálni az SKV tematikai jelentésről 2020.

december 17-ig:

https://www.palyazat.gov.hu/operatv-programok-stratgiai-krnyezeti-vizsglatnak-tematikai-

jelentse

Az egyes Operatív Programok stratégiai és környezeti vizsgálati jelentései folyamatosan

kerülnek fel az alábbi oldalra, ahol véleményezhetik azokat:

https://www.palyazat.gov.hu/operatv-programok-stratgiai-krnyezeti-vizsglati-jelentsei

A Helyreállítási és Ellenállóképességi Eszköz (RRF):

https://www.palyazat.gov.hu/helyrelltsi-s-ellenllkpessgi-eszkz-rrf

https://www.palyazat.gov.hu/-partnersgi-megllapods
https://www.palyazat.gov.hu/digitlis-megjuls-operatv-program
https://www.palyazat.gov.hu/humnfejlesztsi-operatv-program
https://www.palyazat.gov.hu/magyar-akvakultra-fejlesztsi-operatv-program
https://www.palyazat.gov.hu/mobilits-operatv-program
https://www.palyazat.gov.hu/vllalkozsfejlesztsi-s-innovcis-operatv-program
https://www.palyazat.gov.hu/versenykpes-magyarorszg-operatv-program
https://www.palyazat.gov.hu/zld-infrastruktra-s-klmavdelmi-operatv-program
https://www.palyazat.gov.hu/operatv-programok-stratgiai-krnyezeti-vizsglatnak-tematikai-jelentse
https://www.palyazat.gov.hu/operatv-programok-stratgiai-krnyezeti-vizsglatnak-tematikai-jelentse
https://www.palyazat.gov.hu/operatv-programok-stratgiai-krnyezeti-vizsglati-jelentsei
https://www.palyazat.gov.hu/helyrelltsi-s-ellenllkpessgi-eszkz-rrf




Örömmel adunk hírt arról, hogy 

megjelent a Magyar 

Könyvtárosok Egyesülete 

Kompetencia 

konferenciasorozatának első 

három évének előadásaiból 

szerkesztett kötete, melynek címe 

Szakmai ismeretek és 

készségek – átalakuló hivatás.

A kiadványban tematikus 

válogatásban, összesen 20 

tanulmány olvasható neves 

külföldi és magyar kolléga 

tollából.

SZAKMAI ISMERETEK ÉS KÉSZSÉGEK – ÁTALAKULÓ HIVATÁS



SZAKMAI ISMERETEK ÉS KÉSZSÉGEK – ÁTALAKULÓ HIVATÁS

Kötetünket rövidesen olvashatják a Magyar Elektronikus Könyvtárban is.

Most https://doi.org/10.46280/KOMPKONF.2020 oldalon tekinthető meg.

https://doi.org/10.46280/KOMPKONF.2020


http://real.mtak.hu/116982/



A Magyar Könyvtárosok Egyesülete (MKE) egy 

infografikán keresztül szeretne általános képet adni a 

könyvtáros életről, illetve a választható egyetemekről és 

képzési szintekről.

Az aktuális hallgatóktól begyűjtött vélemények előre 

mutatnak afelé, hogy a könyvtárosság valóban nemcsak 

egy szakma, hanem egy szeretett hivatás, amely 

folyamatosan kialakulhat tanulmányaink és munkánk 

során.
Forrás: https://konyvtarak.hu/hirek/jovod-konyvtarban-kezdodik-legyel-te-konyvtaros



A jövőd a könyvtárban kezdődik. 

Legyél te is könyvtáros!











Iskolai könyvtárak világhónapja

A Könyvtárostanárok Egyesülete az Iskolai könyvtárak világhónapja keretében élő közvetítéseket szervez.

A program címe: KÖZELÍTÉS – iskolai könyvtári közvetítések

Csatorna neve: KTE iskolai könyvtár

A YouTube csatorna címe: https://youtube.com/channel/UC7Arviy2yZgGvPb2aDxPR3w

Időpontok: 2020. 1-22. közötti délutánokon 14.30 – 16 órás idősávban

https://youtube.com/channel/UC7Arviy2yZgGvPb2aDxPR3w


KIHÍVÁSOK ÉS 
KOMPETENCIÁK –

NEMZETKÖZI 
YOUTUBE

KONFERENCIA-
SOROZAT



A Magyar Könyvtárosok Egyesülete immár ötödik alkalommal rendezte meg

nagy sikerű nemzetközi tudományos konferenciáját a kompetencia

témakörében.

Idei rendezvényünk címe: Kihívások és kompetenciák volt.

Ismét kiváló külföldi és magyar előadókat köszönthettünk szakmai

rendezvényünk.

Témák: pl. információs műveltség, zöldkönyvtár, marketing, könyvtári

innováció stb. A programon az idegennyelvű előadások magyar feliratozással

voltak követhetők.

A járványhelyzetre való tekintettel konferencia-sorozat formájában voltak

megtekinthetőek az előadások 2020. november 18. december 9 között

minden szerdán 10 órától az MKE Youtube csatornáján, ahol a korábbi

előadások is megtekinthetőek lesznek.

A szakmai rendezvény teljes programját az alábbi link tartalmazza.

https://mke.info.hu/wp-content/uploads/2020/11/Meghivo_MKE_Kompetencia-%C5%90SZ-2020.11.10-magyar.pdf










Megtekintések 
száma

2020.12.17.-i adat



Megtekintések 
megoszlása 

feliratkozások 
szerint

2020.12.17.-i adat



Földrajzi adatok

2020.12.17.-i adat



Közönség 
életkor és nem 

szerint
(feliratkozott nézők)

2020.12.17.-i adat



Legnépszerűbb meghívott előadók 
és előadásuk

2020.12.17.-i adat



MKE 
IV. NEGYEDÉVI 

KÜLDÖTTGYŰLÉSE



KÜLDÖTTGYŰLÉS A koronavírus-járvány (Covid-19) kapcsán kialakult

rendkívüli helyzet jelenleg is fennáll, a Magyar

Könyvtárosok Egyesülete Elnöksége 2020. évi

második küldöttgyűlését is elektronikus úton

tartotta meg a 2020. évi LVIII. törvény a

veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő

átmeneti szabályokról és a járványügyi

készültségről alapján.

Küldöttgyűlés lebonyolítása:

Email útján, elektronikus

úton 2020. évi LVIII. törvény

szerint

Küldöttgyűlés

időintervalluma:

2020. december 2. - 2020.

december 12.

Küldöttgyűlési

dokumentumok közzétételi

módja: írásos formában,

email útján

A személyazonosság

igazolásának módja: név,

lakcím és email cím

megadása útján. A küldő

szervezet beküldte

regisztráció céljából a

küldöttek nevét, lakcímét

és e-mail címét. A

szavazat csak akkor volt

érvényes, amennyiben a

regisztrált email címről

érkezett.

Tájékoztatás a választási 

bizottság munkájáról és a 

jelöltekről



Az elektronikus küldöttgyűlés napirendi 

pontjai: 

1. Az MKE Ellenőrző Bizottsági elnökének és 

tagjának megválasztása

2. MKE alapszabálymódosítás 

3. INKA alapszabálymódosítás 

A küldöttgyűlés 

2020. december 12-én 

sikeresen befejeződött.

A 203 küldöttből 136 tagtárs vett részt a 

szavazásban és adott le szavazatot. 



1. napirend

3. napirend 

2. napirend

 A Magyar Könyvtárosok Egyesülete Küldöttgyűlése, az

elektronikusan lebonyolított Küldöttgyűlésen, ……….. az MKE

Ellenőrző Bizottsági elnökének megválasztja.

 A küldöttgyűlés az ülését az MKE székhelyén vagy elektronikus

úton tartja.

 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.

 A Magyar Könyvtárosok Egyesülete Küldöttgyűlése elfogadja, az

INKA Alapítvány Kuratóriuma mellett működő Felügyelő

Bizottság megszüntetését.

A szavazás 

eredményéről



Az MKE Ellenőrző Bizottság új 

elnöke 2020. december 12-től

Dr. Aczél-Partos Adrienn



JOGSZABÁLY-
VÉLEMÉNYEZÉS



A kulturális tevékenységet végző közalkalmazottakról szóló 

Korm. rendelet, valamint a kulturális intézményben foglalkoztatottak 

munkaköreiről és foglalkoztatási követelményeiről, az intézményvezetői 

pályázat lefolytatásának rendjéről, valamint egyes kulturális tárgyú 

rendeletek módosításáról szóló EMMI rendelet társadalmi konzultációja –

MKE szakmai vélemény



MKE VÁNDORGYŰLÉS 
2021



Budapest MKE Vándorgyűlés 2021

https://www.loveexploring.com/

Határidő: 

2020. február 1. – jelentkezési határidő és 

programok beadási határideje  

Nemzedékek szolgálatában

https://www.programturizmus.hu



DÍJAK ÉS 
ELISMERÉSEK 



MKE Emlékérem

Haszonné

Kiss Katalin

Dr. Kührner Éva 

Dr. Amberg Eszter

Nagy Gábor

Német-Baksa Judit 

Fotó: Dömsödy Andrea MKE Közkönyvtári Egylet
MKE Jogi Szekció

MKE Zala Megyei Szervezet

MKE Borsod-Abaúj-Zemplén 

Megyei Szervezet

MKE Szabolcs-Szatmár-Bereg 

Megyei Szervezet



2020. évi „Fitz József-könyvdíj

1 2 3

I. Mátyás és az

igazságszolgáltatás. Az Országos

Bírósági Hivatal tudományos

konferenciája szerk. Peres

Zsuzsanna, Révész T. Mihály

Víg Károly: A rovartani kutatások

története Magyarországon: A

kezdetektől a Magyar Entomológiai

Társaság megalapításig

Rozsondai Marianne: 
A magyar könyvkötés a 

gótikától a 
művészkönyvekig

https://birosag.hu/hirek/kategoria/tudomanyk

ultura/i-matyas-es-az-igazsagszolgaltatas-

bemutatta-legujabb-torteneti

https://magyarmuzeumok.hu/cikk/vig
-karoly-a-rovartani-kutatasok-
tortenete-konyve-

https://www.kossuth.hu/

konyv/5231/a-magyar-

konyvkotes-a-gotikatol-a-

muveszkonyvekig

https://birosag.hu/hirek/kategoria/tudomanykultura/i-matyas-es-az-igazsagszolgaltatas-bemutatta-legujabb-torteneti
https://www.kossuth.hu/konyv/5231/a-magyar-konyvkotes-a-gotikatol-a-muveszkonyvekig


2020. évi 

Füzéki díj

Dr. Gerő 

Gyula



EGYEBEK 



 Szakmai szervezetek programjain

való részvétel tekintettel a

járványhelyzetre

 Új tagok felvétele és nyilvántartása

 Új matricák igénylése

 2021-es taggyűlések megtartása

 Havi költségvetési elszámolás,

könyvelés

 Média megjelenések gyűjtése

 Könyvtárvilág webmagazinban

publikálás

 Aktuális hírek események

publikálása az MKE honlapon,

facebook-on, levelezőlistákon

Aktuális 

feladatok



2021.évi 

pénzügyi 

feladatok

Tagdíjak, 

számlák 



Köszönjük szépen megtisztelő figyelmüket! 
Áldott és meseszép ünnepeket kívánunk! 


