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ELNÖKI KÖSZÖNTŐ



Sok szeretettel 
köszöntjük az 

2021-ben 
jubileumi 
évfordulót 
ünneplő 

szervezeteinket! 55 éves – Veszprém Megyei Szervezet (1966)
55 éves – Somogy Megyei Szervezet (1966)
45 éves – Nógrád Megyei Szervezet (1976) 

35 éves – Könyvtárostanárok Egyesülete (1986) 
30 éves – Közkönyvtári Egylet (1991) 

10 éves – Jogi Szekció (2011) 
10 éves - Tudományos és Szakkönyvtári Szekció (2011) 



FŐTITKÁRI BESZÁMOLÓ 

AZ ELMÚLT IDŐSZAK 

ESEMÉNYEIRŐL



AZ ELMÚLT IDŐSZAK LEGFONTOSABB FOLYAMATBAN

LÉVŐ FELADATAI - SZERVEZETI ÜGYEK

 Az elmúlt egy év 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, bélyegzők

 Szervezetek által megküldött dokumentumok ellenőrzése,
érkezetése, iktatása

 Testületi tagdíjak számlázása

 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 – az online térben

 Járványhelyzetben is az MKE működtetése



2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÉS MUNKATERV

MKE 
Költségvetés 

2021

MKE 
Munkaterv 

2021

Forrás: 

http://www.g21.com.au/news/have-your-say-regional-growth-plan-implementation



MKE MUNKATERV –
2021 

• Elérhető az MKE honlapján. 
https://mke.info.hu/wp-content/uploads/2021/03/Munkaterv-2021-final-1.pdf

https://mke.info.hu/wp-content/uploads/2021/03/Munkaterv-
2021-final-1.pdf

https://mke.info.hu/wp-content/uploads/2021/03/Munkaterv-2021-final-1.pdf


Első online 
konzultáció 

2021. 
február 12. 





ADÓ 1% 



Változások -

munkabizottságok 

Honlap 

Munkabizottság

Jogi 

Munkabizottság



SZERVEZETI BESZÁMOLÓK, 

KÖLTSÉGVETÉS



2020. ÉVI SZAKMAI BESZÁMOLÓ 

ÉS 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.

A határidő: 

2021. március 5-e volt 

a 2021. évi tervezett 

költségvetés és a 2020. évre 

vonatkozó szakmai beszámoló 

esetében. 

Összegzés



2021. ÉVI  
RENDEZVÉNYEK



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 javasolt 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/



MKE 

Akadémia –

2021 









MKE 

Küldöttgyűlés 

- 2021



A Magyar Könyvtárosok Egyesülete a pandémiás

helyzetre való tekintettel 2021. májusában

ismét elektronikus formában tartja meg

küldöttgyűlését.

A küldöttgyűlés napirendjét, a megvitatásra szánt

dokumentumokat és a meghívót, valamint a

megtartott küldöttgyűlésről szóló beszámolót a

küldöttek emailen kapják meg, és szavazataikat

ugyanezen az úton küldhetik meg a rögzített

szabályok szerint.



Tervezett időpont: 

2021. május első hete 

MKE KÜLDÖTTKÖZGYŰLÉS



MKE 52. VÁNDORGYŰLÉS 

2021



IDŐPONT: 

BUDAPEST –

2021. JÚLIUS 8 –9. 



Nemzedékek szolgálatában –

A Magyar Könyvtárosok Egyesülete 52. vándorgyűlése –

Budapest, Országos Széchényi Könyvtár



Budapest
MKE 52. Vándorgyűlés - 2021

https://www.loveexploring.com/

Határidő: 

2021. február 1. – jelentkezési határidő és 

programok beadási határideje  

https://www.programturizmus.hu



JOGSZABÁLYVÉLEMÉNYEZÉS 



Az Emberi Erőforrások Minisztériuma Könyvtári és Levéltári 

Főosztálya felmérte a könyvtári ágazatot érintő egyes jogszabályok 

tekintetében szükségesnek látszó módosításokat, és azok 

megvalósítását az éves jogalkotási tervhez igazodva mérlegeli. 

Felmérés

A felmérésben elsődlegesen érintett jogszabályok az alábbiak voltak:

•a Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer működéséről szóló 39/2013. 

(V. 31.) EMMI rendelet;

•az országos múzeum, az országos szakmúzeum, a nemzeti könyvtár, 

az országos szakkönyvtár és az állami egyetem könyvtárának kiemelt 

feladatairól szóló 30/2014. (IV. 10.) EMMI rendelet;

•a múzeum, valamint az országos szakkönyvtár és a megyei könyvtár 

éves munkatervéhez szükséges szakmai mutatókról szóló 51/2014. 

(XII. 10.) EMMI rendelet;

•az Országos Dokumentumellátási Rendszerről szóló 73/2003. (V. 28.) 

Korm. rendelet;

•a muzeális könyvtári dokumentumok kezelésével és 

nyilvántartásával kapcsolatos szabályokról szóló 22/2005. (VII. 18.) 

NKÖM rendelet;

•a könyvtári szakfelügyeletről szóló 14/2001. (VII. 5.) NKÖM rendelet.



Az egyes szerzői jogi 

jogszabályok jogharmonizációs 

célú módosításáról szóló 

törvénytervezet közvetlen 

társadalmi egyeztetése



DÍJAK, KITÜNTETÉSEK



Fitz József könyvdíj 
1989 óta kerül 

kiosztásra a Fitz 
József-könyvdíj, 

amelyet a 
könyvtárosok

szavazatai alapján 
ítélnek oda az előző 

évben megjelent, 
a könyvtáros szakma 

által legértékesebbnek, 
legszebbnek tartott 

könyveknek.



FITZ JÓZSEF-KÖNYVDÍJ - 2021

 Fitz Bizottság megkezdi idén is szakmai munkáját

Horváth Tamás vezetésével az MKE

szervezeteinek és szekciónak bevonásával

 Az MKE Elnöksége a Fitz Bizottság javaslatát is

figyelembe véve 2021. júniusában dönt a díjak

odaítéléséről.

http://www.nyugatiter.hu/post/147337244971/fitz-j%C3%B3zsef-

k%C3%B6nyvd%C3%ADjat-kapott-a-libri-kiad%C3%B3

2021. 

április 1.



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: 

2021. május 31. 

ÉV IFJÚ KÖNYVTÁROSA DÍJ - 2021









Forrás: https://vfmk.hu/2019/06/05/szinnyei-jozsef-dij-2012/

SZINNYEI JÓZSEF-DÍJ

- 2021 



Kérjük szépen segítségüket a pályázati 

felhívások minél szélesebb körben 

történő megismertetésében és a 

pályázati benyújtására való 

ösztönzésben. 



SZERVEZETI MUNKA 

ADMINISZTRÁCIÓS TÁMOGATÁSA



Az MKE 

szervezeteit/szekcióit 

érintő 2021. évi 

legfontosabb feladatok és 

az ehhez kapcsolódó 

dokumentumok -

segítségnyújtás



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



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!



 Új tagok felvétele

 Érvényesítő matricák,
tagkártyák

 Bélyegzők

 Iroda elérhetősége a
pandémia idején



2021. ÉVI ESEMÉNYEK, FELADATOK

Pályázatok 

Szakmai 
szervezetek 

programjain való 
részvétel 

Média megjelenések 
gyűjtése 

Szakmai beszámoló 
benyújtása 2020

Pénzügyi tervezés 
benyújtása 2021

Díjak, kitüntetések –
felterjesztések az 

MKE szervezetei és 
szekció részéről 

Könyvtárvilág 
webmagazinban 

publikálás

Aktuális hírek 
események 

publikálása az MKE 
honlapon, facebook-
on, levelezőlistákon 



TANÁCS 2021. ÉVI MUNKATERVE



KOMMUNIKÁCIÓ, 

MARKETING, HONLAP 



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





EGYEBEK



Köszönjük szépen megtisztelő
figyelmüket! 

mke@oszk.hu 


