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A Könyvtárostanárok Egyesülete Ellenırzı Bizottságának  

jelentése a 2009. évi munkáról 
 

 
Örömmel állapíthatjuk meg, hogy a nehézségek ellenére nagyon sikeres és mozgalmas év áll 
az Egyesület mögött! Az új elnökség tagjai mindent megtesznek, hogy az alapszabályban 
megfogalmazott célok és feladatok megvalósuljanak.  

 A szakmai munkáról: Az elnökség a 2009-re tervezett feladattervét, kisebb hiányokkal- 
melyek elsısorban adminisztratív jellegőek - megvalósította. A szabályos átadás- átvétel 
hosszabb idıt igényelt. Sajnos Bondor Erika súlyos betegsége, majd Lázárné Szanádi Csilla 
síbalesete miatt ez elhúzódott, de mostanra lezárult. Egyedül az egyesületi irattár rendezése és 
átköltöztetése az OPKM-be maradt el, de még ebben az évben az is megtörténik. Figyelembe 
véve az elnökégi tagok betegségeit, baleseteit, komoly összefogás áll az eredmények mögött! 
      Az Alapszabály elıírásait megtartva rendszeresen ülésezett az elnökség a következı 
idıpontokban: I.16; III.3.; III. 18.; III. 28; VI.16;  VII.2; IX. 29. 
Ezen alkalmak között voltak kihelyezett elnökségi ülések is ill. rendezvények.  
 
Kiemelt programjaink 2009-ben: 

- Tavaszi Szakmai Nap 
- Az MFPPI Pályanapján az Egyesület bemutatása, népszerősítése 
- Könyvfesztivál a Millenárison 
- Nyári Akadémia Pécsen 
- MKE Vándorgyőlés – Debrecen 
- İszi Szakmai Nap 

 
A programokról részletes szakmai híradások, beszámolók jelentek meg a szaksajtóban, az 

egyesület honlapján, blogján valamint a KATALIST-en. 
Az idei programok megvalósíthatóságát három sikeres pályázat biztosította anyagilag, 

köszönet elsısorban Zseli Klárinak, Bondor Erikának, Lázárné Szanádi Csillának, Petri 
Áginak és Rónyai Tündének. 

Az elnökség minden tagja igyekezett lehetıségei és tudása szerint részt vállalni a 
munkából, de külön kiemelném Dömsödy Andreát, Zseli Klárit és Dékány Dórát, akik a 
Tavaszi Szakmai Nap és a Nyári Akadémia szervezésében  vállaltak oroszlánrészt. 

A mindennapokban az elektronikus levelezés segíti az elnökség munkáját. Paszternák 
Ádám informatikai tudásával nagyban támogatja az elnökségi levelezést és a blog mőködését. 
A kommunikáció sajnos most többször akadozott, fıleg hardver problémák miatt. A 
nehézségekkel együtt lehetetlen lenne az egyesületi munka az elektronikus kommunikáció 
nélkül, mivel egyre kevésbé tolerálják az intézményvezetık a távollétet ill. az elnökség 
tagjaira a munkahelyen is olyan sok feladat hárul. Sajnos ez volt az oka Melykóné Tızsér 
Judit lemondásának is. Itt köszönöm meg eddigi, több éves áldozatos munkáját! A már 
említett okok miatt is másként lehetetlen lenne a szakmai anyagok véleményezése, az 
elnökségi ülések elıkészítése, emlékeztetık az elnökségi ülésekrıl, jogszabályi változások, 
pályázatfigyelések, pályázati elszámolások, kapcsolattartás a levelezı fórumokkal és a 
Könyvtárostanárok blogjával. Horváthné Szandi Ági tagnyilvántartást, a tagdíjbefizetéseket 
intézi napra készen, mely sok levelezéssel, telefonálással jár a pontosítások miatt. Megújult az 
egyesület honlapja, nagyon sok anyag vált bárki számára elérhetıvé. Ezért köszönet Dömsödy 
Andreának (és férjének, aki „külsısként” segít), valamint Bondor Erikának Az egyesület 
blogját is rendszeresen frissíti Bogyó Kata ill. Bondor Erika.  
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Dékány Dóra titkár az ügyintézés, a postafiók ill. a kapcsolattartásban, szervezésben nagy 
segítség az elnöknek és az elnökségnek. Az elnökség valamelyik tagja mindig igyekezett részt 
venni a társszervezetek rendezvényein, errıl tájékoztatta az elnökség tagjait. A Hírlevél 
szerkesztése, kiadása és postázása is idıben megtörtént. Új leporelló készült, mely az 
egyesületet és a szakmai munkát bemutatja, népszerősíti. Elıre lépés, hogy idegen nyelvő 
tájékoztatók is készültek, felkerültek a honlapra.  A  Nyári Akadémia résztvevıi már 
kaphattak az egyesületi jelvénybıl ill. a könyvjelzıbıl. Sajnos az idén nem tudtunk kiadványt 
megjelentetni, mivel nem voltak ilyen pályázati lehetıségek, önerıbıl pedig lehetetlen ezt 
finanszírozni. Igaz ez az újranyomásokra, másodkiadásokra is. Erısítenünk kell a 
tagtoborzást, a fiatalabb ill. a vidéki kollégák nagyobb arányú bevonását az egyesületi életbe, 
munkába. Folyamatban van az igényfelmérés is, valamit a minisztériumi tárcaközi bizottság 
összeülésének kezdeményezése. 

Az év legfontosabb rendezvénye a Nyári Akadémia volt Pécsen. A szervezési nehézségek 
ellenére magas szakmai színvonalú, jó hangulatú, sikeres napokat zárhattunk. Itt is szeretném 
megköszönni a helyi segítık áldozatos munkáját: Csovcsics Erika, Pallós Éva, Vincze Mária 
és Pintér Aranka, valamit Lázárné Szanádi Csilla – aki szó szerint is „lábadozva” irányította, 
szervezte az egész elnökségi csapatmunkát.   

A KTE emlékérem kiadása is figyelemre méltó, elismerést vált ki tágabb szakmai 
körökben. Szintén sikeres volt az Iskolai Könyvtárak Világnapja pályázat, a Projekt pályázat 
meghirdetése, szervezése ill. a Bod Péter Országos Könyvtárhasználati Verseny segítése.  

Az egyesület gazdálkodásáról: Petri Ágnes szabályszerően átadta a gazdasági ügyeket, 
bizonylatokat Rónyai Tündének. Nagyon jól bevált az internetes bankolás, egyszerőbb, 
gyorsabb, pontosabb. Tünde precízen kezeli a pénzügyeket, határidıre eljuttatja a 
könyvelıhöz. Én rendszeresen megkapom a könyvelıtıl a havi adatokat, figyelemmel 
kísérem pénzügyi helyzetet, amikor szükséges volt Petri Ágival elkészítettünk két pályázati 
elszámolást. Petri Ági a Nyári Akadémián is átvállalta a gazdasági ügyek intézését, mivel 
sajnos Rónyai Tünde nem lehetett jelen. Sajnos a növekvı költségek egyesületünket is érintik, 
különösen az utazási ill. kommunikációs költségek magasak.  Szeretnénk, ha egyre többen 
kérnétek az elektronikus Hírlevelet, ez nagy megtakarítást jelentene, és továbblépés lenne a 
környezettudatos mőködésben. A kormányzati intézkedések miatt a pályázatok átutalása 
nehézkes, legtöbbször utófinanszírozású, ezért sokszor likviditási gondokkal küzd az 
egyesület, de szerencsére a lekötött betéthez továbbra sem kellett hozzányúlni. A pályázatok 
elszámolása egyre nagyobb adminisztrációs teher, mert nagyon pontosan kell mindent 
bizonylatolni, záradékolni, többszörösen aláírni. A pénzügyi nyilvántartások és számlák 
rendben vannak, a kifizetések és bizonylatolások a pénzügyi elıírásoknak megfelelıen 
történnek. A házi pénztár kezelése szabályszerő és hiánytalan. 

Összegzésként megállapítjuk, hogy a KTE elnöksége – a felmerült nehézségek, 
betegségek ellenére - a rábízott munkát lelkiismeretesen, tervszerően, nagy szakmai 
hozzáértéssel és demokratikusan végzi. Az eredményes munkát elısegíti az elnökségi tagok 
egymás, az egyesület és a szakma iránti elkötelezettsége és lelkesedése, mely dicséretet 
érdemel! 
 
Budapest, 2009. november 1. 
 
     Petri Ágnes                    Tóth Viktória                                         Szakmári Klára   
               Az ellenırzı bizottság tagjai                                          Az ellenırzı bizottság elnöke 
 
        


