
KTE Felügyelőbizottsági beszámoló  
a 2017. évi feladattervben megfogalmazott célkitűzések tükrében 

2016 novembere óta ért az a megtiszteltetés, hogy nyomon követhetem a KTE elnökségének 

munkáját. A részletes beszámoló előtt szeretném előre bocsátani, hogy minden elnökségi tag nagy 

szorgalommal és körültekintéssel, a szabad ideje feláldozásával folytatta önkéntes tevékenységét az 

egyesület érdekében. Felemelő volt ezzel az áldozatkész, professzionális csapattal dolgozni. 

Beszámolómban a KTE éves munkatervében felvázolt vállalások tükrében szeretném áttekinteni az 

elnökség munkáját: 

Szakmai érdekképviselet  kiemelt területén az alábbi tevékenységeket végezte az 

elnökség:  

 állásfoglalások készítése a különféle jogi szabályozók véleményezése, sokszor nagyon 

szoros határidővel, leginkább Tóth Viktória, Szakmári Klára Simon Krisztina és Dömsödy 

Andrea vettek részt ebben. 

 tanácsadás az egyes tagok részére, a könyvtárosként illetve könyvtárostanárként való 

foglalkoztatás több kollégának okozott nehézséget, az elnökség készséggel segített az 

egyes esetekben 

Tudásgyarapítás, hivatásfejlesztés  

 rendezvények, műhelyfoglalkozások:  

o Mudri Zsuzsanna: Könyv, könyvtár, SNI, 2017.02.14. – a vendéglátás költségét a 

KTE biztosította. 

o Somorjai Noémi: Figyelni kell rájuk! Az LMBT fiatalok könyvtári ellátása, 

2017.03.16. – a vendéglátás költségét a KTE biztosította. 

o Hamisítás Elleni Nemzeti Testület: Hamisítás, szerzői jog, 2017.05.23. 

 országos rendezvények: 

o Tavasz Szakmai Nap : Mi az a plusz? Mit tesz/tehetne hozzá az iskolai könyvtár a 

közoktatás minőségéhez? – az elnökség minden tagja részt vett, neves előadók 

jöttek a CKP-ből – vendéglátás költsége és az előadók számára virág, (erre a 

rendezvényre nem állt rendelkezésre pályázati forrás).-65 990. Ft 

o MKE 49. vándorgyűlése, Miskolc: A tanulás minősége - az élet minősége - a 

könyvtárostanárok a társadalomért, szekcióülés, könyvtárlátogatások, 

2017.07.05. – az elnökség részvételével. 

 kiadvány: 

Kis KTE sorozat 9. kötete: Könyvtárhasználati feladatok, szerk.: Cs. Bogyó Katalin és 

Dömsödy Andrea, pályázati támogatás: 400 000.- Ft, egyesületi támogatás:296 800. Ft 

 pályázatok: 

o Magyarországi helyzetkép és jó gyakorlatok - pályázat iskolai könyvtári 

munkaközösségeknek könyvtárostanári pályázat kiírása az IFLA Guideline 

széleskörű megismertetése és alkalmazása érdekében 

o Tanulói pályázat, Kultúrák találkozása az iskolai könyvtárban – a nemzetközi 

iskolai könyvtári világhónap tematikájához kapcsolódó pályázat 



Könyvtárostanári, könyvtár -pedagógiai munka elismertségének növelése  

 Tanárok a Gödörben – Van kiút! Szolgáltatóképes iskolai könyvtárral a tanulóközpontú, 

demokratikus iskoláért! 2017.02.19. 

o kapcsolatépítés a mozgalomhoz csatlakozott más civil szervezetekkel 

o találkozás a mozgalom iránt érdeklődő civilekkel 

o infógrafika plakát és szórólap tervezése  Pataki Marianna munkája, 

nyomdaköltségét az egyesület biztosította 

 Partneri szerződés a FSZEK-el Múzeumi és könyvtári fejlesztések mindenkinek, "Az én 

könyvtáram" EFOP-3.3.3-VEKOP/16-2016-00001Uniós projektben. A szakma vezető 

képviselői mellett könyvtárostanárok is bekerültek a szakértői csoportokba, Simon 

Krisztina, Dömsödy Andrea, Tóth Viktória, Németh Szilvia, Pataki Marianna. 

o Iskolai könyvtári és könyvtárpedagógiai szempontok is mérlegelésre kerülnek a 

projektben. 

 XXIV. Budapesti Nemzetközi Könyvfesztiválon való megjelenés és kreatív foglalkozás a 

Könyvtárosok Műhelyében, 2017.04.22. 

 Nemzetközi szintéren 

o  IFLA két pályázati anyaga, Simon Krisztina és Dömsödy Andrea munkája, 

fordította Pataki Marianna. 

o IFLA 2017 WLIC-en való részvétel, Wroclawban, 2017.08.18-25, Dömsödy 

Andrea, Kámán Veronika, Pataki Marianna – regisztrációs díj: 300 000Ft, 

útiköltség: 60 000 Ft (MKE pályázati támogatásból), Kámán Veronika helyi 

kapcsolatának köszönhetően szállásköltséget nem kellett fizetnie az 

egyesületnek, az étkezési költségeket a résztvevők állták. 

o IFLA konferencia tanulmány megírása Dömsödy Andrea, lefordítása Pataki 

Marianna. 

o IFLA előadás Pataki Marianna 

 szakmai hozadéka – a világ minden zugából hallhattak a KTE és a CPK 

együttműködéséről 

o Nemzetközi publikációkra is felkérést kapott az egyesület. Hamarosan 

megjelenik a Mediadoc-ban (francia szakmai folyóirat) Dömsödy Andrea  

tanulmánya, melyet Gönczy László fordított le angolra. 

o Könyvjelzőcsere és Skype csoportok szervezése az Iskolai könyvtárak 

világhónapján Kámán Veronika munkája. 
 

Változó jogszabályi környezet követése  

 Kiemelném Tóth Viktória, Szakmári Klára gyors és pontos munkáját ezen a területen. 

Rónyai Tünde szaktanácsadóként működtetett facebook csoportja is nagy támogatást 

nyújt a változó jogi környezetben való eligazodásban. 
 

Együttműködés az ágazat vezetőivel, felelős szakembereivel  

 A NAT előkészítésére nem hívtak meg bennünket 

 A TSZN-re nem jöttek el a meghívott szereplők 



o Felügyelő bizottság elnökének megjegyzése: az Alapszabály 2.6 pontja szerint a KTE nem 

politizál, a Tanítanék mozgalomhoz és a CKP-hoz való csatlakozás mégis szakmapolitikai 

tevékenység minősül. Át kell gondolnunk, hogy szakmailag megéri-e ez a szövetség, ha a 

döntéshozók nem vesznek bennünket komolyan. 
 

A tagság minél szélesebb körű tájékoztatása  

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

körlevelek sokasága segítségével a tagok maximális tájékoztatást kapnak a szakma és az 

egyesület híreiről. 

 Öröm látni, hogy hetente több ízben posztolnak szakmai híreket a Facebook 

csoportunkban. 

 Az IFLA konferenciáról Kámán Veronika naprakészen tudósított. 

 A képi kommunikációt Dömsödy Andrea jó minőségű fotói biztosítják, színesen 

illusztrálják az egyesület életét, fontos eseményeit.  

PR – médiamegjelenések  

a 2017/2. hírlevélben közölt publikációjegyzék jól tükrözi a KTE médiamegjelenésit. 

Kiemelném a Simon Krisztinával és Cs. Bogyó Katalinnal készült riportokat, melyek 

népszerűsítik a szakmánkat. 
 

Kapcsolattartás társszervezetekkel  

 Az MKE-vel való szoros kapcsolat eredménye a 49. Vándorgyűlésen való részvétel, és az IFLA 

konferencián való részvétel útiköltségének támogatása is. 
 

Taglétszám növelése  

 A tagok országos eloszlását illusztráló, szemléletes térkép jól mutatja, hogy van még hová 

fejlődni, fontos lenne, hogy a nagyvárosokban több taggal lehessen számolni. Ezt a 

törekvést támasztja alá a vidéki szakmai nap megszervezése, pályázati forrásból. 

Remélhetőleg a testvérkönyvtárak megalakulása és munkája is ösztönző lehet az egyes 

térségekben dolgozó kollégák bekapcsolódására.  
 

Leköszönő elnökségi tagok tevékenysége:  

 Cséfalvay Krisztina, pályázati felelős fáradhatatlan és rendkívül eredményes munkájának 

köszönhetően számos programra és kiadványra sikerült támogatást szerezni. Munkája 

nagymértékben hozzájárult az egyesület teljesítményéhez. Nagyon köszönjük a precíz és 

kitartó munkáját! 

 A tagnyilvántartás szövevényes folyamatában Örményine Farkas Andrea leköszönő 

tagnyilvántartó naprakész, pontos munkájával segítette az egyesület működését, amiért 

hálával tartozunk.  

 



 A tagnyilvántartás másik fontos szereplője a gazdasági felelős Donkó Erika, aki jó 

sáfárként gazdálkodik az egyesület bevételével és ügyel a takarékos működésre, tortát 

rendel, ha kell, vásárol, szállít, gondoskodik a rendezvények vendéglátásáról. 

 

 A 2017-es év működését adminisztrációs szempontból megnehezítette az, hogy a 2016-

os közgyűlésen foganatosított személyi változások és az új székhely bírósági bejegyzése 

mind a mai napig nem történt meg. Ezért Szakmári Klárának kell továbbra is aláírnia a 

hivatalos okmányokat. Vigyázó szemeivel követi és segíti az egyesület munkáját. A 

tapasztalata az ébersége és a szorgalma nagy segítségére van az elnökségnek. 

 

 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. 

 

 Rónyai Tünde pontosan és szorgalmasan követi a titkár kérését a dokumentumok 

irattárazására, folyamatosan kommunikálja az irattárba vétel tényét, ami fontos 

visszajelzés az elnökség számára. Iskolai könyvtári tanácsadó facebook csoportja nagyon 

hasznos információkkal segíti a napi munkát akár tankönyvek kezeléséről akár a KIR 

statisztika elkészítéséről legyen szó. 

 

 Kámán Veronika gondoskodik 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. 

 

 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 nagyon szépen veszi át az elnöki teendők fonalát. Szeretné, ha KTE 

tagsága minél több előnyét élvezhetné az egyesületi létnek. Nagy víziói vannak az 

egyesület felvirágoztatására, a vidéki kollégák fokozottabb támogatására és az elnökség 

munkájába is egyre több könyvtárostanárt szeretne bevonni. Kreativitása, nyitott 

személyisége, áldozatkész munkája a KTE további sikerének garanciája. 

 

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

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

érdekében. 

2017.11.01. 

A beszámolót készítette: 

      Pataki Marianna 

      felügyelőbizottság elnöke 

 


