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A Könyvtárostanárok Egyesülete Ellenőrző Bizottság beszámolója 
az elnökség 2016. évi munkájáról 

 
 
Ez alkalommal utoljára számolok be az Ellenőrző Bizottság tevékenységéről.  
 
A KTE vezetőségében 2012-2016 között hárman töltöttük be ezt a tisztséget. Horváthné Szandi 
Ágnes és Zseli Klára voltak a munkatársaim ebben az időszakban. Mindannyian egy előbbi 
funkciónkból léptünk át az Ellenőrző Bizottságba, azzal a szándékkal, hogy itt még segíteni 
tudjuk az akkor újonnan felálló elnökség munkáját. Most nyugodt szívvel mondhatom, hogy az 
utódok túlszárnyalták az elődeiket, úgy érezzük, hogy a stafétabotot át kell adni a fiataloknak. 

A jelenlegi elnökség kiválóan végzi feladatát, ezt bizonyítja, hogy a KTE életében nem volt 
még ilyen hatékony, eredményes időszak. Szakmailag és emberileg kiváló csapat dolgozik együtt a 
vezetőségben. Az elnökség tagjai a vállalt feladatukat legjobb tudásunknak megfelelően, 
szorgalmasan végzik. Köszönet az önfeláldozó munkájukért. 

A titkári funkciókat Tóth Viktória látja el. Ez a tisztség azért is nagyon fontos a KTE 
vezetőségében, mert elnök asszonyunk meghosszabbított jobb kezeként végzi az adminisztrációs 
és szervezési feladatokat. A jogszabályok követése is az ő hatásköre. 

Az egyesület pénzügyi forgalmát Donkó Erika vezényli, ő zsonglőrködik a forintokkal. A 
pályázati pénzek elszámolása, a tagdíjak kezelése, a bevételi és kiadási bizonylatok naprakészen 
tartása, számlaadás az ő feladata. Rendszeres kapcsolatot ápol a KTE könyvelőjével. A 
nyilvántartások és a számlák rendben vannak, a kifizetések és bizonylatolások a pénzügyi 
előírásoknak megfelelően történnek. A házi pénztár kezelése szabályszerű és hiánytalan. A 
pályázati elszámolások időben megtörténtek, a befolyt összeg kezelése rendben, az internetes 
átutalások folyamatosak. 

A pályázati ügyekért Szlávikné Cséfalvay Krisztina a felelős. Sas szemmel figyeli a pályázati 
kiírásokat és lecsap minden adandó lehetőségre. Neki köszönhetjük, hogy több beadott 
pályázaton is nyertünk, ebből tudjuk megvalósítani szárnyaló szakmai elképzeléseinket. pl. KTE 
kis könyvek kiadása. Az Őszi Szakmai Napunkat is pályázati pénzből finanszírozzuk. Ha Krisztina 
nyertes pályázata nem lett volna, a mai jubileumi szakmai napunk se lett volna… 

Cs. Bogyó Kata a tagnyilvántartást nagyon pontosan vezeti. Újszerű tagnyilvántartási 
rendszert vezetett be, naprakészen rendelkezésünkre áll a tagok adataival. Néha hosszas 
nyomozásba kezd a tagok után, ki hol kallódott el. A régiek helyett jönnek az újak, viszonylag 
kevés a lemorzsolódás, de feltűnt az új nemzedék is az egyesületben. 

Örömmel tölt el a KTE tagságának növekvő száma, annak ellenére, hogy a tagdíj összege 
2015-ben emelkedett. Tagjaink száma 2016 novemberéig 220 felett van. 

A nemzetközi kapcsolatok ilyen kedvező alakulását Kámán Veronikának köszönhetjük, amit 
áldozatos munkájával ért el. Biztos angol nyelvtudásával az ő révén szerepelünk a nemzetközi 
porondon is. Az IASL-lel napi levelező kapcsolatban van, rendszeresen tudósítja a külföldi 
sajtóorgánumokat a magyar iskolai könyvtári helyzetről. A nemzetközi könyvjelzőcsere 
programot is ő tartja kézben.   

Rónyai Tünde a jogi útvesztőkben, a tankönyvkérdésekben próbál kiigazodni, szaktanácsokat 
adni, így segítve az egyesülethez tanácsért forduló könyvtárostanárokat. Nemcsak az egyesületi 
tagokkal van tanácsadói kapcsolatban, hanem, aki szakmai kérdésekben az egyesülethez fordul, 
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azoknak is Tünde adja meg az okos válaszokat. Iskola könyvtári tanácsadó szolgálatot indított a 
Facebookos oldalán. Emellett az irattárat és az archívumot vezeti. 

Nyírő Gizella a kommunikációs feladatokat végezte, ebben a funkcióban személycsere lesz, 
mert Gizi tornyosuló munkahelyi kötelezettségei akadályozzák az elnökségben végzett további 
munkáját. 

Nagyon jól működő, naprakész honlapot készít Dömsödy Andrea, a KTE-nek blogja is van, 
és most már Facebookon történő hírszolgáltatás is folyamatos. Hírlevelek szerkesztését is 
alelnökünk végzi számos – felsorolhatatlan – teendői mellett. A Bod Péter Országos 
Könyvtárhasználati Verseny mozgatórúgója. Az iskolai könyvtárak nemzetközi hónapja 
eseményeinek fő koordinátora.  A szakmai érdekérvényesítésben, a hazai könyvtári stratégiák 
kidolgozásban vállal még kulcsszerepet.  

Az Ellenőrző Bizottság úgy ítéli meg, hogy Szakmári Klára elnök és Dömsödy Andrea 
szakmai alelnök áldozatos munkával, töretlen munkabírással, kellő céltudatossággal, 
összehangoltan, együttműködve irányítja a KTE vezetőségét, az egyesület tevékenyégét. 

Az Alapszabály előírásait megtartva rendszeresen ülésezett az elnökség 2016-ban is. A KTE-
nek nincs irodája, ezért mindig más-más helyszín ad otthont a munkamegbeszéléseknek. 
Rendszerint valamelyik iskolai könyvtár a házigazda. Az elnökségi ülésekről Tóth Viktória készíti 
a jegyzőkönyvet. 

Az elnökség a 2016. évi munkatervének megvalósítását elérte, a célul kitűzött feladatokat 
túlszárnyalta. Hiszen előre nem látható programok, feladatok úsztak be a KTE életébe, mint CKP 
és egyéb szakmai állásfoglalások, javaslatok, kerek-asztal beszélgetések. Napirenden voltak a 
szakfelügyelet, a tankönyvkérdés, a tanfelügyeleti rendszer, a könyvtárostanári minősítések 
kidolgozása. Az elnökség több fronton is aktív szerepet vállalt az egész szakma helyzetének 
erősítéséért, amely munka, napi szintű feladatokat rótt ki. Az elnökség a mindennapi családi és 
munkahelyi feladatai mellett, munkaidején túl, önként vállalva, minden fizetség nélkül, társadalmi 
munkában végzi tisztségét. Köszönet jár érte. 
 
Összefoglalva megállapíthatjuk, hogy a KTE elnöksége felelősségteljesen végezte 2016. évi 
munkáját, ellenőrzésünk során szabálytalanságot nem tapasztaltunk. Az alapszabály, valamint az 
ügyrend és a gazdálkodási szabályzat szerinti működést, és a gazdálkodás jogszerűségét rendben 
találtuk. 
 
Budapest, 2016. november 23. 
 
                                                                 

Petri Ágnes 
EB elnök 

Horváthné Szandi Ágnes 
EB tag 

Zseli Klára 
EB tag 

 


