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3. Szervezeti beszámolók, költségvetés –
Gerencsér Judit, Horváth Tamás

4. 2022. évi rendezvények – Gerencsér Judit

a. Küldöttgyűlés 2022

b. MKE Akadémia

5. MKE 53. Vándorgyűlés 2022 – Gerencsér
Judit

6. Jogszabályvéleményezés – Gerencsér Judit

7. Díjak, kitüntetések

8. Szervezeti munka adminisztrációs
támogatása

9. Kommunikáció, marketing, honlap

10.Egyebek



ELNÖKI KÖSZÖNTŐ



Sok szeretettel
köszöntjük az

2022-ben 
jubileumi
évfordulót
ünneplő

szervezeteinket!

55 éves - Vas Megyei Szervezet 
55 éves - Békés Megyei Szervezet 

50 éves - Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szervezet 
45 éves – Társadalomtudományi Szekció
45 éves - Bács-Kiskun Megyei Szervezet 



FŐTITKÁRI BESZÁMOLÓ 

AZ ELMÚLT IDŐSZAK 

ESEMÉNYEIRŐL



AZ ELMÚLT IDŐSZAK LEGFONTOSABB FOLYAMATBAN

LÉVŐ FELADATAI - SZERVEZETI ÜGYEK

✓ Az elmúlt több mint két 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



2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÉS MUNKATERV

MKE 
Költségvetés 

2022

MKE 
Munkaterv 

2022

Forrás: 

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



MKE MUNKATERV –
2022

• Elérhető az MKE honlapján. 



ADÓ 1% 



SZERVEZETI BESZÁMOLÓK, 

KÖLTSÉGVETÉS



2021. ÉVI SZAKMAI BESZÁMOLÓ 

ÉS 2022. 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: 

2022. március 11-e

a 2022. évi tervezett 

költségvetés és a 2021. évre 

vonatkozó szakmai beszámoló 

esetében. 



2022. ÉVI  
RENDEZVÉNYEK



MKE 

Küldöttgyűlés 

- 2022



Tervezett kezdő időpont: 

2022. május 4.  

MKE KÜLDÖTTKÖZGYŰLÉS



A Magyar Könyvtárosok Egyesülete a pandémiás

helyzetre való tekintettel is 2022. májusában

elektronikus formában tartja meg ismét

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.



MKE 

Akadémia –

2022 





MKE 53. VÁNDORGYŰLÉS 

2022



KAPOSVÁR –

2022. JÚLIUS 14-16. 



A Magyar Könyvtárosok Egyesülete 53. vándorgyűlése –

Kaposvár



Kaposvár MKE 53. Vándorgyűlés - 2022

Határidő: 

2022. február 11. – jelentkezési határidő 

és programok beadási határideje  

https://nepszava.hu/



JOGSZABÁLYVÉLEMÉNYEZÉS 





Az állásfoglalás alapvetően az

egyesület tagságának, a

könyvtárosoknak készült

egyúttal megjelöltük azokat a

neuralgikus területeket is, amelyek a

jogszabály alkalmazás során

változtatásra szorulnak;

mindezt a a jobbítás szándékával

tettük; az etikai kódex is úgy

rendelkezik, hogy amennyiben a

törvényi szabályozás ellentétbe kerül

a kódexben megfogalmazottakkal,

akkor a könyvtárosok forduljanak a

jogalkotóhoz.



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 - 2022

✓ 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 2022. 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: 

✓2022. május 31. 

ÉV IFJÚ KÖNYVTÁROSA DÍJ - 2022



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

SZINNYEI JÓZSEF-DÍJ

- 2022 



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 2022. évi 

legfontosabb feladatok és 

az ehhez kapcsolódó 

dokumentumok -

segítségnyújtás



A 2022. évi taggyűlés megtartható 

elektronikus úton minden 

szekcióban és szervezetben. 

TAGGYŰLÉS - 2022

Taggyűlés lebonyolítása:

Email útján és/vagy 

elektronikus úton történő 

szavazással (postai úton) 

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 - 2022

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 - 2022

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)

✓ 2021-as anyagok megküldésének határideje: január 31.



✓ Új tagok felvétele

✓ Érvényesítő matricák,
tagkártyák

✓ Bélyegzők



2022. ÉVI ESEMÉNYEK, 
FELADATOK

Pályázatok 

Szakmai 
szervezetek 

programjain való 
részvétel 

Média megjelenések 
gyűjtése 

Szakmai beszámoló 
benyújtása 2021

Pénzügyi tervezés 
benyújtása 2022

Díjak, kitüntetések –
felterjesztések az 

MKE szervezetei és 
szekció részéről 

Könyvtárvilág 
webmagazinban 

publikálás

Aktuális hírek 
események 

publikálása az MKE 
honlapon, facebook-
on, levelezőlistákon 



TANÁCS 2022. 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 


