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MEGHÍVÓ  

a Könyvtárostanárok Egyesületének 2021.évi Közgyűlésére  

A Könyvtárostanárok Egyesületének alapszabálya értelmében évente Közgyűlést kell 
tartanunk. A koronavírus járvány miatt kialakult járványügyi helyzet miatt, a tagság 
egészségének védelme érdekében a KTE elnöksége a személyes jelenlét helyett ismét az 
elektronikus eszköz igénybevételével történő Közgyűlés lebonyolítása mellett döntött.  

Ennek szabályainak meghatározásakor figyelembe vette a Magyar Könyvtárosok Egyesülete 
Küldöttközgyűlésének lebonyolításának tapasztalatait.  

Mindezek alapján a KTE elnöksége a  2021.évi Közgyűlését az alábbiak szerint összehívjuk:  

∙ helyszín: elektronikusan, a KTE Moodle felületén: https://elearning.ktep.hu/ 
 A felületre való belépés egyéni kódját minden tag számára e-mail útján megküldtük 
2021.október 21-ét követően. 

∙ a közgyűlési dokumentumok közzétételi módja: elektronikusan, írásos formában  

∙ időpont: 2020. november 25. – december 16.  
∙ az elektronikus közgyűlés napirendje,a napirendi pontok időhatárai:  
 

 KEZDETE VÉGE 

A KÖNYVTÁROSTANÁROK EGYESÜLETÉNEK 

KÖZGYŰLÉSE 
2021.11.25. 00:00 2021.12.16. 23:55 

1. napirendi pont: Közgyűlési tisztségviselők megválasztása 

 A levezető elnök, jegyzőkönyvvezető, jegyzőkönyv 
hitelesítők, a jelölőbizottság szavazatszámláló 
bizottsággá alakulása 

2021.11.25. 00:00 2021.12.02. 23:55 

2. napirendi pont: Beszámolók elfogadása 

Hozzászólás az elfogadandó beszámolókhoz. 2021.11.25. 00:00 2021.11.27 23:55 

Kérdések és válaszok közzététele 2021.11.28 00:00 2021.11.28. 23:55 

Szavazás a beszámolók elfogadásáról 2021.11.29. 00:00 2021.12.15. 23:55 

3. napirendi pont: Tisztújítás 1. szakasz: elnökök megválasztása 

Szavazás 2021.11.25. 00:00 2021.12.02. 23:55 

Szavazatszámlálás, eredményhirdetés 2021.12.03. 00:00 2021.12.03.23:55 
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4. napirendi pont: Tisztújítás 2. szakasz: elnökségi és felügyelőbizottsági tagok 
megválasztása 

Szavazás 2021.12.04. 00:00 2021.12.15. 23:55 

Szavazatszámlálás, eredményhirdetés 2021.12.16. 00:00 2021.12.16. 23:55 

 

A közgyűlés határozatképes, ha a tagok 50%-a + 1 fő nyilvánít írásban véleményt, adja le 
szavazatát a szavazófelületen. Az elektronikus szavazásról jegyzőkönyv készül, amelyet 
nyilvánosságra  hozunk.  

A közgyűlés határozatképtelensége esetén a megismételt közgyűlés az eredeti napirendi 
pontok tekintetében a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes lesz. Helyszíne 
online, a KTE Moodle felülete, időpontja 2021.december 20. – 2022. január 20. 

A fenti napirendi pontokhoz tartozó dokumentumok itt olvashatóak:  

1.Szakmai beszámoló a 2021. évről 
https://drive.google.com/file/d/1fUav9teyl4sO6_ha1I_WmUOmMAMBNtnj/view?usp=shari
ng 

2.Gazdasági beszámoló a 2021.évről  

https://drive.google.com/file/d/1SjOUJR7Pik5zOW2bUfP07WkOkV3A7REb/view?usp=sharin
g 

3. A felügyelőbizottság beszámolója a 2021.évről  

https://drive.google.com/file/d/1rSVUTV617C0-8DNuE8YEIQWfSDNfVK1T/view?usp=sharing 

 

A jelölés menetéről külön tájékoztatást küld a jelölő bizottság.  

Budapest, 2020.11.10.  

A KTE Elnöksége  
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