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2020. ÉVI SZAKMAI 
BESZÁMOLÓ



2020. ÉVI SZAKMAI BESZÁMOLÓ

A Magyar Könyvtárosok 

Egyesülete költségvetés, 

beszámoló és közhasznúsági 

jelentés benyújtására 

kötelezett. Ehhez el kell 

készíteni a – valamennyi 

szervezet adatát tartalmazó –

költségvetést, valamint a 

szakmai beszámolókat.

Kérem szépen Önöket, hogy 

2021. március 5-ig küldjék 

meg a 2021. évi tervezett 

költségvetést és a 2020. évre 

vonatkozó szakmai 

beszámolót.



2020. ÉVI SZAKMAI BESZÁMOLÓ
Javaslatok 

az éves szakmai beszámoló tartalmához:

1. Adminisztrációs adatok

Tagsági információk: 

tagok száma, megoszlása 

(egyéni, testületi, tiszteletbeli)

Vezetőség tagjai

Cím, bankszámlaszám

2. Szabályzatok

(SZMSZ, pénzkezelési, iratkezelési) megléte, kezelője

3. Taggyűlések, közgyűlés(ek) 

4. Kommunikáció – honlap, levelezőlista, stb.

5. A szervezet által adományozott díjak

6. Éves programok, rendezvények 

(címe, helyszíne, időpontja, a résztvevők száma, a 

rendezvény célja, esetleg előadói, tartalma 1-2 

mondatban), (állandóak, esetlegesek stb.), kiadványok

7. Érdekképviselet

8. Kapcsolatok más szervezetekkel, fenntartókkal

9. Rövid pénzügyi összesítés

10. Egyéb, pl. média-megjelenések

Kérjük szépen 

aláírva pdf-ben, 

illetve doc

formátumban is 

beküldeni. 

Szervezeti szakmai beszámoló 2020-as évről –

Határidő: 2021. március 5-ig. –

Címzett: Horváth Tamás - horvath.tamas@mmgm.hu –

az MKE Tanács Elnöke

mailto:horvath.tamas@mmgm.hu


2021. ÉVI 
KÖLTSÉGVETÉS



2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

A Magyar Könyvtárosok 

Egyesülete költségvetés, 

beszámoló és közhasznúsági 

jelentés benyújtására 

kötelezett. Ehhez el kell 

készíteni a – valamennyi 

szervezet adatát tartalmazó –

költségvetést, valamint a 

szakmai beszámolókat.

Kérem szépen Önöket, hogy 

2021. március 5-ig küldjék 

meg a 2021. évi tervezett 

költségvetést és a 2020. évre 

vonatkozó szakmai 

beszámolót.



Szervezeti költségvetés 2021 

- Határidő: 2021. március 5. 

– Címzett: Venyigéné

Makrányi Margit -

venyigene.margit@gmail.com 

– az MKE Elnökségi tagja –

költségvetési felelős 



TAGGYŰLÉSEK -
2021



2020. IV. negyedévi küldöttgyűlés 

2020. december 12-én sikeresen 

lezajlott.





A 2021. évi taggyűlés megtartható 

elektronikus úton minden 

szekcióban és szervezetben. 

TAGGYŰLÉS - 2021

Taggyűlés lebonyolítása:

Email útján és/vagy 

elektronikus úton történő 

szavazással (postai úton) 

Taggyűlés időintervalluma: 

Minimum 8 nap legyen a 

véleményformálásra

Taggyűlési dokumentumok 

közzétételi módja: 

írásos formában, email útján 
(posta) 

Az MKE Elnöksége javasolja, hogy minden 

szekció/szervezet hatályos SZMSZ-be kerüljön bele, 

hogy taggyűlést lehet elektronikus úton is tartani.

https://posta.blog.hu/2014/02/25/postakurt_always

https://siliconangle.com



TAGGYŰLÉS - 2021

Amennyiben tisztújításra is 

sor kerül akkor több metódus 

választható:

• Email útján történő 

szavazás

• Elektronikus szavazófelület 

segítségével történő 

szavazás 

A választásnál szükséges 

választási bizottság és 

szavazatszámló bizottság 

életre hívása is. 



TAGGYŰLÉS - 2021

A taggyűlésről készüljön 

jegyzőkönyv

(10) A taggyűlésről a 8. § (29)bek. értelemszerű 

alkalmazásával jegyzőkönyvet kell készíteni. 
VIII. fejezet A szervezetek taggyűlése, vezetősége és ellenőrző 

bizottsága



2021. ÉVI 
PROGRAMOK, 

RENDEZVÉNYEK







Budapest
MKE 52. Vándorgyűlés - 2021

https://www.loveexploring.com/

Határidő: 

2021. február 1. – jelentkezési határidő és 

programok beadási határideje  

https://www.programturizmus.hu



MKE 

Akadémia –

2021 



A programok rövid idő alatt 

leszervezhetőek és szakmailag igen 

hatékonyak. 

Használjuk ki az online tér adta 

lehetőségeket! 

Gyorsan és költséghatékonyan

szervezhetőek. 

Kiküszöbölhetjük a távolság okozta 

akadályokat.

2021. évi szervezeti rendezvények

Kezdeményezhetünk 

interaktív 

beszélgetést. 

Rögzítés, közzététel megoldható.

Élő CHAT

A résztvevők a világ bármely pontjáról 

egyszerűen csatlakozhatnak.

Olyan kiadásokat spórolhatunk meg, 

mint pl. a terembérlet, a vendéglátás és 

az útiköltség.

Hatékonyság fokozása könnyen elérhető.



Lehetséges rendezvények pl. 

Online adatbázis 

bemutató

Youtube

konferenciasorozat

Online szakmai 

konferencia/webinarium

Online játékok

Virtuális tárlatvezetés



https://gbl.hu/rendszergazda-blog/videokonferencia-alkalmazas/



PÉNZÜGYI, 
GAZDASÁGI 
KÉRDÉSEK



Számlázás

 Számlázási cím változás! – 1014 Budapest, Szent György tér 4-6.

 Számviteli bizonylat – Egyéni tagoknak (Szervezetek)

 Számla – Testületi tagoknak, Egyéni tagoknak akiknek intézmény állja a díjat (Központ)

 2020-as anyagok megküldésének határideje: Február 20.

 2020-as tagdíj elmaradások!



ADMINISZTRÁCIÓ, 
KOMMUNIKÁCIÓ



 Új tagok felvétele

 Érvényesítő matricák, tagkártyák

 Bélyegzők

Matricák igénylésének 

határideje: 2021. február 28. 



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





Köszönjük szépen megtisztelő
figyelmüket! 

mke@oszk.hu 


