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FŐTITKÁRI BESZÁMOLÓ 

AZ ELMÚLT IDŐSZAK 

ESEMÉNYEIRŐL



AZ ELMÚLT IDŐSZAK LEGFONTOSABB FOLYAMATBAN

LÉVŐ FELADATAI - SZERVEZETI ÜGYEK

 Az elmúlt több mint 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 számlák kiállítása

 Könyvtárvilág webmagazinban publikálása

 Aktuális hírek események honlapon, Facebook-on,
levelezőlistákon

 Számlák feldolgozása

 GDPR nyilatkozatok

 Tagnyilvántartó adatbázis folyamatos feltöltése és karbantartása

 Médiamegjelenések gyűjtése

 Részvétel szervezeti szakmai programokon – az online térben





https://www.ifla.org/node/93931



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 korábban megküldött tájékoztatásnak és meghívónak megfelelően

tekintettel arra, hogy a koronavírus-járvány (Covid-19) kapcsán

kialakult rendkívüli helyzet jelenleg is fennáll, a Magyar

Könyvtárosok Egyesülete Elnöksége 2021. évi májusi

küldöttgyűlését elektronikus úton tartotta meg a veszélyhelyzet

megszűnésével összefüggő átmeneti szabályokról és a járványügyi

készültségről szóló a 2020. évi LVIII. törvény, valamint a

veszélyhelyzet során a személy- és vagyonegyesítő szervezetek

működésére vonatkozó eltérő rendelkezések újbóli bevezetéséről

szóló 502/2020. (XI. 16.) Korm. rendelet alapján.

Előkészítés és lebonyolítás: ügyvédi 

iroda segítségével és jogi tanácsadás 

igénybevételével 



Meghatározásra került, a küldöttgyűlés

lebonyolításának módja, intervalluma, a küldöttgyűlési

dokumentumok közzétételi módja és a

szavazáshoz igénybe vehető informatikai alkalmazások:

· Küldöttgyűlés lebonyolítása: Email útján,

elektronikus úton 2020. évi LVIII. törvény szerint,

az 502/2020. (XI. 16.) Korm. rendeletben foglaltak

és az MKE alapszabálya szerint

· Küldöttgyűlés időintervalluma: 2021. május

11. - 2021. május 26.

· Küldöttgyűlési dokumentumok közzétételi

módja: írásos formában, email útján

· A személyazonosság igazolásának módja: a

küldő szervezet beküldte regisztráció céljából a

küldöttek nevét és e-mail címét. A szavazat csak

akkor volt érvényes, amennyiben a regisztrált email

címről érkezett.



Az ülés tartása nélküli döntéshozatal során a

Ptk. határozatképességre és szavazásra

vonatkozó rendelkezéseit azzal az eltéréssel

alkalmaztuk, hogy a határozathozatali eljárás

akkor volt eredményes, ha legalább annyi

szavazatot küldtek meg az MKE Elnöksége

részére a küldöttek, amennyi szavazati jogot

képviselő tag jelenléte a határozatképességhez

szükséges lenne ülés tartása esetén.

2021. május 26-án (szerdán) 

sikeresen lezárásra került az MKE 

2021. évi májusi elektronikus 

közhasznúsági küldöttgyűlése. 



Összegzésképpen szeretnénk megosztani Önökkel, hogy 

a 185 küldöttből 126 tagtárs vett részt a szavazásban és 

adott le szavazatot. Ez egy nagyon kimagasló és kiváló 

szám, e tekintetben is nagyon eredményesnek 

tekinthető az esemény.

A küldöttgyűlésen minden határozati javaslatunk 

elfogadásra került a küldöttek által. 

Az MKE honlapján a Dokumentumtárban 

feltöltésre került az elektronikus küldöttgyűlés 

minden hivatalos dokumentuma és az elfogadott 

új, módosított MKE alapszabály is. 

A Magyar Könyvtárosok Egyesülete küldöttgyűlése

által elfogadott módosított alapszabály és a

Fővárosi Törvényszék által kért dokumentumok

elektronikus úton beküldésre kerültek, illetve az

OBH részére a közhasznúsági beszámoló.

https://mke.info.hu/wp-content/uploads/2021/05/MKE-Alapszab%C3%A1ly-2021.pdf


Ezúton szeretnénk még egyszer 

megköszönni az elektronikus 

küldöttgyűlés sikeres 

lebonyolításában való aktív 

közreműködésüket és 

segítségüket. Önök nélkül és a 

küldöttek nélkül ez nem 

valósulhatott volna meg. 



MKE 52. VÁNDORGYŰLÉS 

2021



Nemzedékek szolgálatában –

A Magyar Könyvtárosok Egyesülete 52. vándorgyűlése –

Budapest, Országos Széchényi Könyvtár



Budapest MKE 52. Vándorgyűlés 

– 2021. július 8-9.

https://www.loveexploring.com/

https://www.programturizmus.hu





Regisztrációs díj nélkül, 

de csak regisztrációval 

lehet jelentkezni és részt 

venni az eseményen



Online módon valósul 

meg a kétnapos 

rendezvény teljes 

egészében tekintettel 

a fennálló járványügyi 

helyzetre 



Kihívások a rendezvény megvalósításában 

• első online vándorgyűlés az MKE életében

• az emberi egészségvédelme a legfontosabb a

rendezvény megvalósítása során

• online vándorgyűlés / konferenciák jellemzői

valósulnak meg a rendezvényben

• olyan komplex programot valósítunk meg, amely

megfelel az eddigi vándorgyűlések

minőségének/színvonalának, de nagyon modern,

innovatív és kreatív módszereket alkalmaz

• megtalálni a megfelelő platformot az eseményhez

• képzés, tréning biztosítása

• folyamatos információáramlás biztosítása

• kiemelt szerep jut a honlapnak és a közösségi

fórumoknak – fő kommunikációs eszközök

• teljes informatikai felügyelet biztosítása



Online rendezvény előnyei

Kihasználjuk az online tér adta lehetőségeket

A programok rövidebb idő alatt leszervezhetőek 

és szakmailag igen hatékonyak.

A résztvevők a világ bármely pontjáról 

egyszerűen csatlakozhatnak.

Gyors és 

költséghatékony.

Rögzítés, közzététel megoldható.

Kiküszöbölhetjük a 

távolság okozta 

akadályokat.



Honlap és jelentkezés 



Informatikai lebonyolítás

https://www.infosector.hu/



Főbb szakmai programok

• 2021. július 7. (0 nap)

• 2021. július 8. (1. nap)

• Plenáris ülés (egész napos):

• köszöntők

• szakmai előadások

• díjak, kitüntetések

• Kulturális program

• 2021. július 9. (2. nap)

• Szekció programok



Szekció programok

1. Bibliográfiai Szekció

2. Gyermekkönyvtáros Szekció és Közkönyvtári 

Egylet

3. Határon túli könyvtári körkép  

4. Helyismereti Könyvtárosok Szervezete és 

Könyvtárostanárok Egyesülete

5. Jász-Nagykun Szolnok Megyei Szervezet 

6. Jogi Szekció

7. Megyei könyvtári körkép az újdonságok tükrében  

8. Mezőgazdasági Szervezet  

9. Múzeumi Szekció 

10. Műszaki Könyvtáros Szekció 

11. Olvasószolgálati Szekció 

12. Pest Megyei Szervezet  

13. Társadalomtudományi Szekció

14. Tudományos és Szakkönyvtári Szekció

15. Zenei Könyvtárosok Szervezete



A szakmai 

programokat és az  

előadásokat elérhetővé 

kívánjuk tenni a 

vándorgyűlés hivatalos 

oldalán. 



Kiállítók, kiadók, partnerek

• A Vándorgyűlés

honlapján jelennek

meg

• Szekció programokban

tartanak szponzori

előadásokat



Kulturális programok 

Apák és Fiúk - irodalom és jazz párbeszéde - Dés 

László, Dés András és Grecsó Krisztián estje

https://www.jegy.hu/



Szabadidős programok



További meglepetések és programok

https://giphy.com/



Mindenkit nagyon sok 

szeretettel várunk az 

52. online 

vándorgyűlésen! 



JOGSZABÁLYVÉLEMÉNYEZÉS 



A Magyar Könyvtárosok 

Egyesülete (MKE) véleményezésre 

köszönettel megkapta a könyvtári 

állomány nyilvántartásáról, 

ellenőrzéséről és az állományból 

való törlésről szóló új EMMI 

rendelet tervezetét az OSZK-tól.



https://mke.info.hu/



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 elvégezte 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



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 FIATAL KÖNYVTÁROSA DÍJ - 2021



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

SZINNYEI JÓZSEF-DÍJ

- 2021 





Köszönjük szépen segítségüket a 

pályázati felhívások minél szélesebb 

körben történő megismertetésében és 

pályázati benyújtására való 

ösztönzésben. 



SZERVEZETI ÉLET ÉS 
TEVÉKENYSÉG



Taggyűlés - 2021

Köszönet minden 

szervezetnek és 

szekciónak! 

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

https://siliconangle.com



Számlázás, pénzügyek 

 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 tagdíj elmaradások és ezek következményei! 

 EB javaslatai és észrevételei 



 Új tagok felvétele

 Érvényesítő matricák,
tagkártyák

 Bélyegzők

 Iroda elérhetősége



2021. ÉVI ESEMÉNYEK, FELADATOK

Pályázatok 
Szakmai szervezetek 

programjain való 
részvétel 

Médiamegjelenések 
gyűjtése 

Könyvtárvilág 
webmagazinban 

publikálás

Aktuális hírek 
események 

publikálása az MKE 
honlapon, facebook-
on, levelezőlistákon 



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 


