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A Könyvtárostanárok Egyesülete Ellenőrző Bizottságának 

beszámolója a 2014. évi munkáról 
 

 

 

 

A KTE Ellenőrző Bizottsága két bizottsági taggal és az elnökkel működik.  Az ellenőrzést 

olyan kollégák végzik, akik ezt megelőzően az egyesület vezetőségében tevékenykedtek, így 

kellő rálátással és tapasztalattal rendelkeznek. Horváthné Szandi Ágnes, aki 2012-ig a 

tagnyilvántartást vezette és Zseli Klára, aki hosszú évekig a pályázati felelős volt, jómagam 

pedig a gazdasági ügyeket intéztem.  

Ellenőrző Bizottsági tagokkal megállapítjuk, hogy a KTE a 2014. évben is 

eredményesen működött, jól gazdálkodott, annak ellenére, hogy az elnökségnek egyre 

nehezebb körülmények között kell dolgoznia. Nem lehet nem beszélni arról, hogy mindig 

újabb és újabb akadályokat kell leküzdenünk a megváltozott törvényi szabályozásokkal 

szemben.  A tavalyi évben Szakmári Klára elnök asszony a törvényi besorolással, mint a 

hétfejű sárkánnyal küzdött meg gigászi módon, hogy a könyvtárostanár is pedagógus 

minősítést kapjon a KLIK rendszerben. 

Az idei év is újabb akadályokat gördített elénk a székhely problémával kapcsolatban. A 

múzeum utcai székhelyünk megszűnt. Több intézmény (OSZK, FSZEK, OFI) és szervezet 

(MKE) utasította el befogadási kérelmünket.  

A pénzügyi beszámolóban Donkó Erika gazdasági felelősünk említette, hogy mennyi 

tagdíjhányadot kell fizetnünk az MKE-nek évente.  A tavalyi évben még + 86.500 forintot 

utaltunk át, az MKE a veszteséges gazdálkodása miatt (MKE közgyűlés megszavazta, miután 

a KTE az MKE társult szervezete ránk is vonatkozott a befizetési kötelezettség).  

P. Szabó Melinda pályázati felelősünk is beszélt róla, de az elnöki beszámolóban is 

hallhattuk, hogy mennyire megcsappantak a pályázati lehetőségeink. Az idén nem tudtunk 

működési költségeink fedezésére pénzügyi forrást szerezni, ami az egyesület további 

munkáját nagyon megnehezíti. 

De, ami ingyen van, az az elnökség aktivitása, áldozatkész szolgálata. Kiléptünk a 

nemzetközi porondra, amióta Kámán Veronika vezeti a nemzetközi kapcsolatokat. 

(könyvjelzőcsere program) 

Az idén is két KTE Hírlevél látott napvilágot Dömsödy Andrea alelnök 

szerkesztésében, de a tetszetős üdvözlő képeslapok és az informatív honlapunk is az ő keze 

munkáját dicsérik, sok egyéb egyesületi szakmai munkája mellett. 

A tagnyilvántartást Cs. Bogyó Kata teljesen átdolgozta, pontosította. Új belépési 

nyilatkozatot fogalmazott meg, lecserélve a 1997-es dokumentumot. 

A KTE kommunkációs tevékenységét Nyirő Gizella végzi, naprakészen vezeti a blogot. 

Rónyai Tünde a jogi útvesztőkben, a tankönyvkérdésekben próbál kiigazodni, segítve az 

egyesülethez tanácsért forduló könyvtárostanárokat. Emellett az irattárat vezeti. 

Az Ellenőrző Bizottság úgy ítéli meg, hogy Szakmári Klára elnök és dr. Dömsödy 

Andrea szakmai alelnök áldozatos munkával, töretlen munkabírással, kellő céltudatossággal, 
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összehangoltan vezeti a KTE vezetőségét. Az elnökség tagjai a vállalt feladatukat legjobb 

tudásunknak megfelelően, szorgalmasan végzik. Köszönet az önfeláldozó munkájukért. 

Az Alapszabály előírásait megtartva hat alkalommal ülésezett az elnökség, többször - 

helyhiány miatt - Dömsödy Andrea lakásában ültek össze. Egyszer időhiányában és anyagi 

tényezőket figyelembe véve skypon tanácskozott a vezetőség. 

Jómagam az egyesület elnökségi üléseken jelen voltam, ezen alkalmakkor betekintést 

nyertem az adminisztratív és pénzügyi tennivalók körébe, figyelemmel kísértem a pályázatírás 

és elszámolás munkálatait, valamint rálátásom volt az egyesület teljes pénzügyi helyzetére. 

A nyilvántartások és számlák rendben vannak, a kifizetések és bizonylatolások a 

pénzügyi előírásoknak megfelelően történnek. A házi pénztár kezelése szabályszerű és 

hiánytalan. 

Az elnökség 2014-re tervezett feladattervét megvalósította, sőt többet is, mert az 

évközben adódott, előre nem várható problémákkal is meg kellett birkózni.  Különösen az 

elnök és a szakmai alelnök nagyon leterhelt a köznevelés átalakításának teljesen változó 

jogszabályai és a sok szakmai tevékenység (programok, kiadványok, állásfoglalások) anyagi 

és szervezési hátterének biztosítása miatt. Az elnökség több fronton is aktív szerepet vállalt a 

könyvtárostanári szakma helyzetének erősítéséért, a tankönyvkérdésben, mely munka napi 

szintű feladatokat rótt ki. Az elnökség a mindennapi családi és munkahelyi feladatai mellett, 

munkaidőn túl, önként vállalva, minden fizetség nélkül, társadalmi munkában végzi tisztségét. 

Szeretetből, szakmai elhivatottságból…  

Sajnos nincsen fizetett ügyviteli alkalmazottunk, aki napi munkaidőben rendszeresen 

végezné az egyesületi adminisztrációt, ami van bőven. Nincs hozzá kellő apparátusunk, hogy 

mindig, mindenkor, mindenkinek a rendelkezésére álljunk. A KTE kinőtte egyesületi kereteit, 

nemcsak a KTE tagok fordulnak hozzánk tanácsért, segítségért, hanem a KTE most már egy 

szakmát képvisel, a könyvtárostanárokét, annak minden lehetséges problémájával együtt. 

Összefoglalva megállapíthatjuk, hogy a KTE elnöksége felelősségteljesen végezte 

munkáját, ellenőrzésünk során szabálytalanságot nem tapasztaltunk. 

 

 

 

Budapest, 2014. november 6. 
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