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A Könyvtárostanárok Egyesülete Ellenőrző Bizottságának 

beszámolója a 2013. évi munkáról 
  

  

Az Ellenőrző Bizottság elnökeként két társammal, Horváthné Szandi Ágnessel és Zseli Klára 

Ellenőrző Bizottsági tagokkal megállapítjuk, hogy a KTE a 2013. évben is eredményesen 

működött, jól gazdálkodott. Az ellenőrző bizottság elnöke az egyesület elnökségi ülések 

mindegyikén jelen volt, ezen alkalmakkor betekintést nyert az adminisztratív és pénzügyi 

tennivalók körébe, figyelemmel kísérte a pályázatírás és elszámolás munkálatait, valamint 

rálátása volt az egyesület teljes pénzügyi helyzetére. 

 

A szakmai munkáról 

 

Az elnökség a 2013-ra tervezett feladattervét megvalósította. Az Alapszabály előírásait 

megtartva hat alkalommal ülésezett az elnökség Az elnökségen belüli kommunikáció 

folyamatos, a döntéseket egyeztetések előzték meg. 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, mely munka napi szintű feladatokat rótt ki. 

A 2013-ban újdonságként bevezetett kör-e-mail küldése (69 db!) tagjaink leggyorsabb 

tájékoztatását tette lehetővé az egyesületi ügyekről és szakmai eseményekről. Naprakészen 

szerkesztett az egyesület honlapja és a blogja is. Az elnökség tagjai azonnal válaszoltak a 

könyvtárostanári és a könyvtárosi levelezőlistákon is a felmerülő kérdésekre. 

Mindenképpen szeretnénk felhívni a tagság figyelmét, hogy a KTE nem egy hivatal. Az 

elnökség a mindennapi családi és munkahelyi feladatai mellett, munkaidőn túl, önként 

vállalva, minden fizetség nélkül, társadalmi munkában végzi tisztségét. Szeretetből, szakmai 

elhivatottságból… Nincsen fizetett ügyviteli alkalmazottunk, aki napi munkaidőben 

rendszeresen végezné az egyesületi adminisztrációt, ami van bőven. (tagnyilvántartás, 

tagdíjbefizetés, tagkártya-ügyintézés, jogsegély, pályázati adminisztráció, hivatali levelezés 

stb.) Ugyanakkor az elvárások, a kérések, a megkeresések azt sugallják, hogy többen így 

gondolják. „Tisztelt ügyintéző” megszólítással naponta érkeznek hozzánk az e-mailek, 

levelek, amelyekben szakmai állásfoglalásokat, tanácsokat, segítséget kérnek tőlünk. Egyik 

szemünk sír, a másik nevet. Örülünk, hogy az egyesületünk olyan országos, szakmai hírnévre 

tett szert, hogy bennünket keresnek meg ügyes-bajos munkahelyi problémákkal. De sírunk 

azért, mert nagyon sok a baj. Idő hiányában alig tudjuk megválaszolni a megsokszorozódott 

kérdéseket. Nincs hozzá kellő apparátusunk, hogy mindenkinek mindenkor részletes, korrekt 

választ adjunk. Itt meg kell említenünk, hogy nemcsak a KTE tagok fordulnak hozzánk 

segítségért. Szeretnénk kérni Benneteket, hogy kövessétek tájékoztatóink, állásfoglalásaink 

mellett magatok is a szakmai folyamatokat, jogszabályokat. Legyetek naprakészek, segítsétek 

iskolai kollégáitokat, lássák, hogy az iskolai könyvtár egy naprakész információs központ. 

Helyi érdekérvényesítési tevékenységetekhez pedig használjátok a honlapunkon elérhető 

állásfoglalásokat, jogi, szakmai értelmezéseket. 

Segítsétek tagsági adminisztrációnkat azzal, hogy minél hamarabb, minél pontosabban 

minden éven kitöltitek a tagnyilvántartó lapokat, hogy a postai, banki átfutás után is időben 
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elkészíthessük tagkártyáitokat és megfelelő címeken kommunikáljunk veletek. Kérjük, hogy 

tagságotokkal tovább is erősítsétek egyesületünket! Örömteli, hogy a tavalyi évben tovább 

növekedett taglétszámunk, ami köszönhető a tartalmas szakmai programoknak, a jó 

vezetésnek. 

Az egyesületi programokról részletes szakmai híradások, beszámolók jelentek meg a 

szaksajtóban, az egyesület honlapján, blogján valamint a KATALIST-en.  

A pályázatírás területén megtett erőfeszítések (2013-ban öt pályázat benyújtására került 

sor!) sajnos csak részben hozták meg a várt támogatást. A NEA-hoz benyújtott három 

pályázatunkat pénzhiányra hivatkozva elutasították. Az NKA az Őszi Szakmai Nap 

színvonalas megrendezését, és a Kis KTE könyvek 7. kötetének megjelenését biztosította 

anyagilag.  

 

Az egyesület gazdálkodásáról 

 

A nyilvántartások és 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 

átutalások folyamatosak. 

 

 

Összefoglalva megállapíthatjuk, hogy a KTE elnöksége felelősségteljesen végezte munkáját, 

ellenőrzésünk során szabálytalanságot nem tapasztaltunk. 

 

 

Budapest, 2014. február 16. 

 

 

Horváthné Szandi Ágnes és Zseli Klára 

Az Ellenőrző Bizottság tagjai 

Petri Ágnes 

Az Ellenőrző Bizottság elnöke 
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