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Felügyelőbizottsági beszámoló a 2018. évi feladattervben 
megfogalmazott vállalások alapján 

 

 

2016 novembere óta követem nyomon a KTE elnökségének munkáját. A részletes beszámoló 

előtt szeretném előrebocsátani, hogy minden elnökségi tag nagy szorgalommal és 

körültekintéssel, a szabad ideje feláldozásával folytatta önkéntes tevékenységét az egyesület 

érdekében. Megtiszteltetés ezzel az áldozatkész, elhivatott  profi csapattal dolgozni. 

Beszámolómban a KTE éves munkatervében felvázolt vállalásokat követve tekintem át az 

elnökség munkáját: 

Legfontosabbak a tagjaink, 153 fős a nagycsaládunk. Tagdíj befizetésből 754000 Ft érkezett a 

KTE számlájára. 

Szakmai érdekképviselet kiemelt területén az alábbi tevékenységeket végezte 
az elnökség: 

 állásfoglalások készítése: 

Kiemelten fontos munka volt a NAT5 Oktatás2030 véleményezése. A szoros határidő ellenére 

kifejezetten bizakodásra ad okot az, hogy a KTE állásfoglalása nyitott fülekre talált. Sörény 

Edina az EMMI könyvtári főosztály vezetője minisztériumi egyeztetést fog kezdeményezni a 

NAT-ról és csatolja hozzá a KTE tömörített anyagát. Ebben a munkában Simon Krisztina, 

Dömsödy Andrea és Pandur Emese vállalt oroszlánrészt, de két tagunk is fontos 

észrevételeivel segítette a munkát, ezúton köszönjük Hok Csabáné és Kürtösi Zsoltné 

munkáját. 

Tudásgyarapítás, hivatásfejlesztés 

 rendezvények, műhelyfoglalkozások:  

o 2018-ban a Csongrád-megyei és Győr-Moson Soproni munkaközösségek jeleskedtek 

műhelyfoglalkozások tartásában: 

 Így került sor Szegeden, épp a nőnapon megrendezett szakmai napra, melyet a 

CSMKE szervezett meg,  Szóra-késztető: Kortárs gyermek- és ifjúsági irodalom 

könyvtárostanári szemmel címmel. 

 A Kis KTE Könyvek 10. kötete ehhez  a regionális konferenciához kapcsolódik, a 

legjobb három pályázó munkaközösség anyagával gazdagítva. A kötetet pályázati 

pénzből tudtuk megvalósítani, Dömsödy Andrea és Németh Szilvia szerkesztette. 

o 2018.09.28. OIK-al együttműködésben a kutatók éjszakáján került sor az Alkotó 

könyvtárostanár kiállítás ünnepélyes zárására. Az OIK jelenlegi és volt igazgatója, és az 

MKE elnöke is részt vett a Pataki Marianna kiállítászáróján. Cséfalvay Krisztina, Szakmári 

Klári,  Dömsödy Andrea és kislánya Vera is eljöttek. 
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 országos rendezvények: 

o Tavaszi Szakmai Napon 2018.04.12-én a Cseh Centrum vendéglátását élvezhettük. V4-es 

együttműködés jegyében kitekintettünk a cseh Iskolai könyvtári életre és egy ifjúsági 

könyvíróval is megismerkedhettünk. Költség: 31 975 Ft 

o XXV. Nemzetközi Könyvfesztivál 2018.04.21-én, melyen alkalom nyílt a KTE 9-es 

kötetének bemutatására. A rendezvényt Simon Krisztina moderálta és a kötet 

szerkesztői, Dömsödy Andrea és Cs. Bogyó Katalin vezette. Ezek a rendezvények erősítik 

a közkönyvtárosokkal való kapcsolatot. 

o A Keszthelyen megrendezett 50. MKE vándorgyűlésen is volt könyvtárostanári 

műhelymunka melynek során a Sokszínű Balaton bemutatásában Németh Klára  (Siófok) 

és Jónásné Bánfi Csilla (Kaposvár) valamint  Sári Tünde keszthelyi könyvtárostanár 

segítette az elnökség munkáját. 

Könyvtárostanári, könyvtár-pedagógiai munka elismertségének növelése 

 Együttműködés folytatása a  FSZEK-el Múzeumi és könyvtári fejlesztések 

mindenkinek, "Az én könyvtáram" EFOP-3.3.3-VEKOP/16-2016-00001 Uniós 

projektben, Simon Krisztina, Dömsödy Andrea, Németh Szilvia, Pataki Marianna is 

számos előadást tartott regionális könyvtárszakmai napokon, ezzel erősítve a 

kapcsolatot az iskolai és a közkönyvtárak között. 

 Nemzetközi szintéren 

o  Cseh vendégek meghívása és kalauzolása Budapesten a Tavaszi Szakmai Nap 

keretében. 

o Könyvjelzőcsere és Skype csoportok szervezése az Iskolai könyvtárak 

világhónapján Kámán Veronika munkája. 

Együttműködés az ágazat vezetőivel, felelős szakembereivel  

 A NAT előkészítésébe több ízben szerettünk volna bekapcsolódni. Remélhetőleg a 

mostani javaslataink nyitott fülekre találnak. 

 CKP-vel való együttműködés hanyatlani látszik. 

Kapcsolattartás társszervezetekkel 

 Az MKE-vel való szoros kapcsolat eredménye a 50. Vándorgyűlésen való részvétel, és 

az OIK Alkotó könyvtárostanár programsorozatán való megjelenés. 

Taglétszám növelése 

 153 tagunk van. Öröm látni a megyei műhelyek fokozódó aktivitását és a 

Testvérkönyvtárak együttműködését is.  

Leköszönő elnökségi tagok tevékenysége: 

 

 Sok éves gazdasági felelősi posztról távozik Donkó Erika, aki jó sáfárként 

gazdálkodott az egyesület bevételével. Pontosan tudta, hogy kinek mikor hogyan kell 

számlázni, postázni, szállítani. A kiadványok KELLO általi forgalmazása miatt megnőtt 

terheket is zokszó nélkül vállalta. Köszönjük a munkáját. 
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 Kámán Veronika gondoskodott a nemzetközi kapcsolatok életben tartásáról az IFLA 

és az IASL szervezetekkel. Meghatározó szerepet vállalt az IFLA WLIC 2017-en való 

részvétel megszervezésében és folyamatosan tudósított is a konferencia 

eseményeiről. Az ő érdeme, hogy a KTE bekapcsolódott a nemzetközi szervezetek 

vérkeringésébe, ezért hálával tartozunk neki. 

ÚJ elnökségi tagok munkája: 

 Tagnyilvántartóként Németh Szilvia ebben az évben vette át a stafétabotot, s precízen 

követi a tagság változását, kommunikálja a az elnökség felé a tagok kéréseit és 

észrevételeit. A KTE Kiskönyvek 10. kötetének szerkesztőjeként sokat dolgozott az új 

kiadványon. 

 Rákosfalvi Nóra sikeresen végzi a pályázati felelősi munkát. Ennek eredménye, hogy 

most és tavasszal is támogatást élvez a szakmai nap. Dömsödy Andrea kötetére is 

sikerült elnyerni a megpályázott összeg felét. 

Az elnökség oszlopos tagjai: 

 Cs. Bogyó Katalin munkájának köszönhetően a KTE hírlevele, honlapja, blogja és a 

körlevelek gondozása útján a tagok maximális tájékoztatást kapnak a szakma és az 

egyesület híreiről. Hetente több ízben posztolnak szakmai híreket a Facebook 

csoportunkban. 

 A képi kommunikációt Dömsödy Andrea jó minőségű fotói biztosítják, színesen 

illusztrálják az egyesület életét, fontos eseményeit.  

 

 Tóth Viktória titkár mindenre figyel, pontos, körültekintő munkája, jegyzőkönyvei, 

kikérői, jogszabály-véleményezései és a folyamatban lévő tevékenységek segítése, 

időpontok észben tartása az egyesület egyik motorjává teszi őt. Sok lektori munkát 

végez önkéntes alapon. 

 

 Rónyai Tünde továbbra is ügyel az irattárazásra, sokat segít a felterjesztések és a 

pályázatok zsűrizésében. Iskolai könyvtári tanácsadói facebook csoportja hasznos 

segítség a mindennapi munkában. 

 

 Dömsödy Andrea alelnök óriási munkabírással vesz részt a KTE irányításában. 

Mindenben kiveszi a részét, munkája meghatározó jelentőségű az egyesület életében 

és a hazai könyvtárostanári szakma alakulásában is. Izgatottan várjuk az egyesületi és 

pályázati támogatásból megjelenő új könyvtárpedagógiai szakkönyvének a 

megjelenését. 

 

 Simon Krisztina elnök céltudatosan formálja és irányítja a KTE munkáját, s sokat tesz 

azért, hogy a tagság minél több előnyét élvezze az egyesületi létnek. Kreativitása, 

nyitott személyisége, áldozatkész munkája, az elnökség rendszeres tájékoztatása és 

motiválása összekovácsolja az elnökséget. 
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Személyes vélemény: 

Az egyesület rendkívül fontos könyvtárpedagógiát támogató tevékenységei mellett fontos lenne a napi működést 

megkeserítő problémákra is figyelmet fordítani, megoldást keresni: 

  a KELLO tankönyvterjesztési anomáliájának felszámolását: 

o A rendelési felület nem felhasználóbarát, lehetetlen egy átlátható, osztályra 

bontott excel táblázatot lekérdezni vagy feltölteni a rendszerbe? 

o Nem lehet átemelni a diákok adatait már meglévő adminisztrációs 

adatbázisokból. 

o Nem lehet annyi könyvet visszamondani júniusban amennyire valóban nem lesz 

szükség, kényszerítve vagyunk a könyvtárba befogadni felesleges tankönyveket. 

o Nyár közepén berendelnek a szállítmány átvételére, ömlesztve szerepelnek a 

kötetek nincsen tanulóra lebontva és a számla jóval később érkezik, nem beszélve 

az adminisztrációs teherről, amit az átvételi  jegyzőkönyvek körülményes 

adatigénylése jelent. 

o A tankönyvfelelősre hárítani a tartozások behajtatását. 

o Visszatartani az egész intézmény pótrendelését amíg bárki is tartozik onnan. 

o Nem kifizetni a tankönyvfelelősnek a munkájáért neki járó összeget, hanem a 

KLIK kénye kedve szerint lecsippent belőle. És a teljesítés után negyed évvel sem 

kerül kifizetésre a tankönyvfelelős munkája. 

o A KELLO néha elvéti a hangsúlyt, hivatalként viselkedik szolgáltató helyett. 

  A Szirén egyoldalú program-lebutításával szemben is lépni kellene: 

o Akik lassan évtizedekkel ezelőtt elkezdték használni a szoftvert, azzal a feltétellel 

tették ezt, hogy ha nem fizettek elő a szoftverfrissítésre akkor nem tudták az 

iskola honlapján keresztül online használni az adatbázist és nem tudnak 

rekordokat honosítani más adatbázisokból. 

o Ehhez képest két éve a programot gyakorlatilag szinte használhatatlanná tették 

azáltal, hogy a napi működéshez szükséges funkciókat is kivezettek a 

szolgáltatásból, azon felhasználók részére, akik nem tudták kifizetni a 

szoftverfrissítést. Ez egyoldalú szerződésmódosítás, s a legtöbb felhasználó 

minden bizonnyal más integrált könyvtári szoftvert választott volna, ha előre 

közlik, hogy nem lehet összetett keresést, csoportos leltárkönyvet, forgalmi 

statisztikát és a leltározáshoz szükséges funkciókat használni akkor, ha nem 

fizetnek elő a szoftverfrissítésre. Gyakorlatilag a program valós fejlesztése 

helyett a korábban megvásárolt funkciókat teszik elérhetetlenné a felhasználók 

számára. 

Végezetül szeretném megállapítani, hogy a KTE elnöksége munkáját az Alapszabályban foglaltakat 

betartva, fegyelmezetten gazdálkodva végezte a tevékenységét a tagság és a szakma támogatása 

érdekében. Ezennel szeretnék leköszönni a Felügyelőbizottság elnöki tisztségéről. 

 

Budapest, 2018.10.13. 

 

A beszámolót készítette: 

      Pataki Marianna 

      felügyelőbizottság elnöke 
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