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Napirend

1.MKE 53. Vándorgyűlés 2022 –
Gerencsér Judit, Horváth Péter, Kiss
Gábor

2.Főtitkári beszámoló az elmúlt
időszak eseményeiről – Gerencsér
Judit

3.Küldöttgyűlés 2022 – Gerencsér
Judit

4.Kompetencia konferencia –
Gerencsér Judit

5.Díjak, kitüntetések (Fitz- József-
könyvdíj, Év fiatal könyvtárosa,
MKE Emlékérem, Szinnyei József
díj) – Gerencsér Judit, Horváth
Tamás

6.Egyebek



MKE 53. 

VÁNDORGYŰLÉS 

2022

KAPOSVÁR –

2022. JÚLIUS 14-16. 



A Magyar Könyvtárosok Egyesülete 53. vándorgyűlése –

Kaposvár





























FŐTITKÁRI BESZÁMOLÓ 

AZ ELMÚLT IDŐSZAK 

ESEMÉNYEIRŐL



AZ ELMÚLT IDŐSZAK LEGFONTOSABB FOLYAMATBAN

LÉVŐ FELADATAI - SZERVEZETI ÜGYEK

✓ 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

MKE 
Költségvetés 

2022
Forrás: 

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



MKE 

Akadémia –

2022 









Az Informatikai és Könyvtári 

Szövetség A KÖNYVTÁRÜGYÉRT 

díjjal tüntette ki sok évtizedes 

kiváló szakmai munkájának 

elismeréseként Barátné Prof. Dr.

Hajdu Ágnes Elnök Asszonyt. 















elnoksegi2019-2023@listserv.niif.hu

mkeszervezeti2019-2023@listserv.niif.hu

mketanacsi2019-2023@listserv.niif.hu

mkegazdasagi@listserv.niif.hu

LEVELEZŐLISTÁK ÉS KOMMUNIKÁCIÓS CSATORNÁK
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MKE HONLAP

http://mke.info.hu/



MKE –
FACEBOOK OLDAL





KÜLDÖTTGYŰLÉS 2022



MKE 

Küldöttgyűlés 

- 2022



A Magyar Könyvtárosok Egyesülete a pandémiás

helyzetre való tekintettel is 2022. májusában

elektronikus formában tartotta 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.



Meghatározásra került, hogy a küldöttgyűlés

lebonyolításának módja, intervalluma, a

küldöttgyűlési dokumentumok közzétételi módja és

a szavazáshoz igénybe vehető informatikai

alkalmazások:

• Küldöttgyűlés lebonyolítása: Email útján,

elektronikus úton MKE Alapszabálya alapján.

• Küldöttgyűlés időintervalluma: 2022. május 4. -

2022. május 18.

• 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.



2022. május 19-én sikeresen 

lezárásra került az MKE 2022. évi 

májusi elektronikus közhasznúsági 

küldöttgyűlése. 



Nagy örömünkre nagyon jó eredménnyel zártuk ezt a

rendkívüli eseményt is.

A 171 küldöttből 122 tagtárs vett részt a szavazásban és adott

le szavazatot. Ez egy nagyon kimagasló és kiváló szám, e

tekintetben is nagyon eredményesnek tekinthető az esemény.

Nagyon szépen köszönjük ezúton is Önöknek, hogy segítették

küldöttgyűlésünket és ösztönöztek a szavazásra.

A küldöttgyűlésen minden határozati javaslatunk elfogadásra

került a küldöttek által (119 igen, 3 érvénytelen szavazat).

A szavazás részletes adatait, eredményét a küldöttgyűlés

jegyzőkönyve tartalmazza. Az elektronikus szavazásról készült

jegyzőkönyv az MKE honlapján került közzétételre.

Az MKE honlapján a Dokumentumtárban feltöltésre került az

elektronikus küldöttgyűlés minden hivatalos dokumentuma.

https://mke.info.hu/wp-content/uploads/2022/05/MKE_2022_kgy_jegyzokonyv.pdf
https://mke.info.hu/infotar/dokumentumtar/#kuldottk


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. 



JAVASLATOK, ÉSZREVÉTELEK

• Küldöttek email címe és a szavazatok leadása egyezzen

• Küldöttek megválasztása adott ciklusra

• adott szervezet esetében kérjük legyenek figyelemmel a

küldöttek tevékenységére, szükség esetén történjen

ösztönzés

• egyéni/testületi küldöttek szavazása



KOMPETENCIA 
KONFERENCIA









DÍJAK, KITÜNTETÉSEK



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

SZINNYEI JÓZSEF-DÍJ

- 2022 



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



https://docs.google.com/forms/d/e/1F

AIpQLSdYK9JUvPwBmCdKCl8FDW

DMN8D3xGLl4hoihjKZZWso7u-

Mxg/formResponse

2022. 

május 27.

este 9 óra



✓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





2022. május 31. 

– mke@oszk.hu

mailto:mke@oszk.hu


Kérjük szépen segítségüket a pályázati 

felhívások minél szélesebb körben 

történő megismertetésében és a 

pályázati benyújtására való 

ösztönzésben. 



EGYEBEK



✓ Új tagok felvétele

✓ Érvényesítő matricák,
tagkártyák

✓ Bélyegzők

✓ EB jelentés javaslatai

✓ Tagdíjnyilvántartás megújítása
folyamatban



2022. ÉVI ESEMÉNYEK, 
FELADATOK

Pályázatok 
Szakmai szervezetek 

programjain való 
részvétel 

Média megjelenések 
gyűjtése 

Díjak, kitüntetések –
felterjesztések az 

MKE szervezetei és 
szekció részéről 

Könyvtárvilág 
webmagazinban 

publikálás

Aktuális hírek 
események 

publikálása az MKE 
honlapon, facebook-
on, levelezőlistákon 



EGYEBEK



Köszönjük szépen megtisztelő
figyelmüket! 

mke@oszk.hu 


