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Jegyzőkönyv 

a Könyvtárostanárok Egyesületének elnökségi üléséről 

2022/1. 

(rövidített) 
 

Időpont: 2022. január 20. 18.00-19.30 

Helyszín: online (Google Meet) 

 

Jelenlévő elnökségi tagok: 

Arany-Nagy Zsuzsanna, Cserlakiné Hagymássy 

Krisztina, Dömsödy Andrea, Fenyvesi Judit,  

Halupa-Tiba Gabriella, Németh Szilvia, Pataki 

Marianna, Savanya Ildikó, Schriffert-Tóth Eszter 

 

Jelen nem lévő elnökségi tagok: - 

 

 

 

Más, szavazati joggal nem rendelkező jelenlévők: 

póttagok: Pandur Emese Simon Krisztina 

volt elnökségi tag: Kürtösi Zsolt Elemérné 

fel. bizottság tagjai: Peternainé Juhász Zsuzsanna, 

Rónyay Tünde,  Tóth Viktória 

 

 

A résztvevők száma alapján az elnökségi ülés határozatképes. 

 

NAPIRENDI PONTOK 

 

Dömsödy Andrea alelnök köszöntötte az új elnökség és az új felügyelő bizottság tagjait az elnökség első 

ülésén.  

Az alelnök felhívta a figyelmet arra, hogy egyesületünk idén (március 25-én) ünnepli önálló szervezetként 

való megszületésének 25. évfordulóját! 
 

1. Átadás – átvétel helyzete 
 

Simon Krisztina volt elnök tájékoztatott arról, hogy az egyes területek átadás-átvétele folyamatban van 

(lezajlott: tagnyilvántartás: 2022. január 12., irattár: 2022. január 19., várhatóan a titkári: 2022.január 25.) 
amelyeken a volt és az új reszortfelelősök mellett az alelnök és az elnök is részt vesz, többségében online 

formában. Kéri, ahol a posztátadásokon tárgyi eszközök átadása történt, történik, készüljön róluk 

jegyzőkönyv. 

A teljeskörű átadásra (iratanyag, pecsétek, kulcsok stb.) várhatóan február folyamán kerül sor, amelyen a két 

elnöknek, a két gazdasági felelősnek, a két titkárnak mindenképp részt kell vennie.  

2. Az új elnökség tájékoztatása az elnökség belső kommunikációjáról 
 

Dömsödy Andrea tájékoztatta az új elnökségi tagokat az elnökségi levelezőlista használatáról.  

A jelenlegi jelszót az elnökség új tagjai megkapták az egyesületi e-mail címhez. Dömsödy Andrea javasolta 

az egyesületi postafiókhoz tartozó jelszó megváltoztatását miután minden poszt átadása megtörtént.  

3. Az elmúlt időszak eseményeinek áttekintése 

3.1 ŐSZI SZAKMAI NAP   https://portal.ktep.hu/oszn2021 
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Dömsödy Andrea megállapította, hogy a jelentkezők 99%-a könyvtáros volt, így azt a célt, hogy a 

történelemtanárokkal az együttműködés erősödjön, nem tudtuk elérni. Az online szakmai nap minden 

videójának vágása, publikálása megtörtént, a Könyvtárvilágban született róla publikáció – ami kevés, a 

sajtónyilvánosságunkon még javítani kell.  

Sikeres volt a Moodle-ön keresztül lebonyolított elektronikus közgyűlés, kb. 80 fő aktív volt, ezért az alelnök 

javaslatot tett arra, hogy az elektronikus közgyűlési formát tartsuk meg, esetleg kerüljön be az Alapszabályba 

is! 
 

3.2 EMMI TÁMOGATÁS helyzete 

A szerződés határideje módosításra került, így a záró szakmai és pénzügyi beszámoló beadása: 2022.máj.31. 

A támogatásból készített Információzz! De miért? c. kézikönyv anyaga nyomdában van, január 26-ára készül 

el. Készülnek videók (4 esetleg 5 db), ezek folyamatban vannak, 2 db már 90%-os készültségű. 
 

3.3 PÁLYÁZATI ÜGYEK helyzete 

Pandur Emese volt pályázati felelős tájékoztatta az elnökséget, hogy a poszt átadása Fenyvesi Juditnak 

folyamatban van, közösen végzik a futó pályázatokkal kapcsolatos feladatokat. Ezek: NKA támogatásból 

“XXI. századi iskolai könyvtári terek” c. kiadvány megjelentetésére 500.000,-Ft nyertünk, az elszámolás 

határideje 2022.08.29. ; ŐSZN Tények.Tényleg?! konferencia megvalósítására szolgáló pályázat elszámolása, 

határideje: 2022.10.31. 

Felhívta a figyelmet, hogy figyelni kell az NKA újabb pályázati kínálatát, mert a 2022-es TSZN 

finanszírozására pályáznunk kell. 
 

3.3 SZAKKÉPZÉS HELYZETE 

Halupa-Tiba Gabriella javaslatára megalakult a szakképzési munkacsoport, indult levelezőlista, 

létrejött a Szakképzési műhelysorozat   https://portal.ktep.hu/szkmuhely2022. Első alkalommal  

(2022.jan.17.), 17 jelentkezővel és résztvevővel a problémák feltérképezése zajlott. Készül összefoglaló a 

műhelyről, a tervek szerint kéthetente követik az újabb műhelyek. A tervek szerint készül kérdőív is a 

témában. 

4. Tagsági ügyek 

Németh Szilvia javaslatot tett új tiszteletbeli tagokra. Ez alapján a KTE elnökségének 1/2022.01.20.sz. 

határozata szerint 2022-ben a tiszteletbeli tagok sorába felvette Felszeghyné Molnár Esztert, Hársas Oszkárnét. 

          Szavazott: 9 fő, igen 9, nem 0, tartózkodott: 0 

5. Egyebek 

Pataki Marianna tájékoztatta az elnökséget a nemzetközi szervezet 2022.évi pályázati, konferencia 

lehetőségeiről. 

Egyre sürgetőbb az irattárunk helyzetének megoldása, mivel az OPKM-ből el kell szállítanunk, a 

kiadványkészletünkkel együtt. A felmerült javaslatoknak utánanézünk. 

 

2022. január 20. 

 

Készítette:     Tóth Viktória 

volt titkár, jegyzőkönyvvezető 

Jóváhagyta: Cserlakiné Hagymássy Krisztina 

                    elnök 
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