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A Könyvtárostanárok Egyesületének 
gazdasági beszámolója 

(2009. aug. 31-ei állapot) 
 
Új gazdasági szabályzat készült el, amely magában foglalja a pénzkezelési szabályzatot is. 
Egyeztettük az APEH-nél a szervezet törzsadatait, amelyre a vezetıváltás miatt került sor. 
Áttértünk az elektronikus számlázásra, a bankkártya használatára és a havi egyszeri 
elszámolásra az OTP-nél, ez jelentısen csökkentette költségeinket. Elszámoltunk két 
pályázatot: a mőködéssel kapcsolatosat és a Nyári Akadémiára vonatkozót. 
 
Bevételeinket fıleg a tagdíjak, illetve az elnyert pályázati támogatások képezik. Tagdíjakból 
befolyt: 486.000 Ft (ez az adat szept. 30-ai). Örvendetes, hogy idén a tagdíjak befizetésekor 
alig fordult elı az, hogy hiányoztak volna a befizetı adatai. Köszönjük!  
 
Az évi rendes tagdíj összege: 5.000 Ft, hallgatóknak, nyugdíjasoknak, gyesen lévıknek 2.000 
Ft, tiszteletbeli tagunknak ingyenes a tagság. Regisztrációs díjat, azoktól a látogatóktól 
kérünk, akik nem tagjai az egyesületnek és részt vesznek a szakmai napjainkon. A díj 
összege: 3.000 Ft. A tagdíjakban változtatást nem tervezünk. 
 
Jelenleg folyamatban lévı pályázataink: 

- NCA mőködési pályázat: 300.000 Ft 
- İszi Szakmai Nap támogatása az NKA-tól: 400.000 Ft. 

 
 
Kiadásaink nagy része a rendezvények szervezésével, a mőködéssel (irodaszer, közlekedés, 
posta, tagdíj az MKE-nek) kapcsolatos. Kiadásainkat jelentısen csökkentené, ha minél többen 
igényelnék a Hírlevél elektronikus változatát a nyomtatott helyett. 
Megtakarításunkat az OTP-nél kötöttük le: 1.207.233 Ft-unk van.  Összes kamatbevételünk: 
47.492 Ft volt. 
Házipénztárunkban 50.426 Ft, folyószámlánkon nem lekötött összegként 611.144 Ft van. 
 
2009. januári állapot: 
- házipénztár: 10.6283 Ft 
- folyószámla: 1.260.944 Ft 
- lekötött összeg: 1.171.194 Ft 
 
2009-es bevételek és kiadások 
Bevétel 1.186.000 Ft 

tagdíj 486.000 Ft 

pályázaton elnyert  

- Nemzeti Kulturális Alap 400.000 Ft 

- Nemzeti Civil Alap 300.000 Ft 

Kiadás 1.270.945 Ft 

Nyomtatvány, irodaszer, postaköltség 100.949 Ft 

Útiköltség, telefonhasználat 136.655 Ft 

Szakmai díjak, szakértési díjak, könyvelıi díj,  
elıadói díj és járulékok 

609.061 Ft 

Reprezentáció (étkezés, szállás) 176.285 Ft 
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Bankköltség 39.218 Ft 

Tagdíjakra: (HUNRA, MKE tagdíjhányad) 63.500 Ft 

Tárgyi eszközök vásárlására 34.877 Ft 

Nyomdaköltség (hírlevél, kiadvány) 110.400 Ft 

 
 
Budapest, 2009. október. 20. 
 

Rónyai Tünde 
Gazdálkodási felelıs 


