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Tisztújítás után az MKE Komárom-

Esztergom Megyei Szervezete 

Kissné Anda Klára 

Ismét lezárult egy időszak és valami új veszi 
kezdetét. Az MKE Komárom-Esztergom Megyei 
Szervezet egy rendhagyó módon ötéves 
időszakot zárt le 2015. március 2-án, amikor 
tisztújító taggyűlésre hívta tagjait a József Attila 
Megyei és Városi Könyvtárba. A 
hagyományosan négyéves ciklus egy előrehozott 
választás és − az Alapszabály szerint − az 
országos küldöttközgyűléshez igazodó módon, a 
tagság felhatalmazásával működött egy évvel 
tovább. 

 

Kristófné Szabó Szerafina leköszönő elnök  
beszámolót tart. Fotó: Török Csaba 

A napirend szerint a formaságok után az elmúlt 
öt évet átfogó beszámolókkal kezdődött a 
taggyűlés.  Először Kristófné Szabó Szerafina 
elnök adott számot a megyei szervezet 
tevékenységéről, majd Kissné Anda Klára a 
gazdasági tevékenységről és a pénzügyi 
helyzetről számolt be. Mindkettő pozitív 
mérleget vont: nőtt az egyéni és testületi tagok 
száma, ami a szervezet anyagi helyzetét is 
javította; nőtt a tagok aktivitása a szervezetben 
és a szervezet aktivitása az MKE működésében; 
sokszínű és nagyszerű kirándulások, 
tapasztalatcserék szerveződtek; ismét 
növekedésnek indult a vándorgyűléseken és az 
MKE programokon való részvételi arány; 
realizálódott a határon túli (felvidéki) 
együttműködés, az egyesületi-szervezeti 
tevékenység kiszélesedett; szakmai kitüntetések 
sora igazolja vissza, hogy a szervezet figyelme 
kiterjed tagjai és a megyében dolgozó 
könyvtárosok munkájára. 

A szervezet az MKE jogszerű átalakulását 
követően is (nagyobb felelősséggel) rendelkezhet 
pénzügyeiről saját bevétele erejéig, bár 
gazdaságilag nem önálló, adószámát visszaadta. 
Az anyagi helyzete stabil. A megnövekedett 
taglétszám ellenére azonban némileg aggasztó, 
hogy a tagok között egyre több a nyugdíjas, 
fiatalításra lenne szükség.  

Kissné Anda Klára ezt követően az MKE 
Elnökség és a Tanács múlt évi tennivalóiról 
beszélt. Ezek közül több pontot (könyvfesztivál, 
vándorgyűlés, OKK műhelybeszélgetések és a 
novemberi MKE életpálya-konferencia) már az 
elnöki beszámoló említett. A titkár fontosnak 



tartotta azonban tudatosítani, hogy az MKE 
milyen érdekegyeztető munkát, milyen pályázati 
tevékenységet végez, hány bizottságban érdekelt 
és hányat hozott létre annak érdekében, hogy a 
szakmai és társadalmi elvárásokhoz 
szempontrendszert és módszereket alkosson.  
Szervezi az Alkotó könyvtáros sorozatot a 
könyvtárosok sokszínűségének bemutatására. 
Képviseli a hazai könyvtárügyet a nemzetközi 
szervezetekben.  

A tanácsülések általában negyedévente az egyes 
időszakok eseményeiről, feladatairól, döntéseiről 
és az aktuális, a szervezetek és szekciók 
munkáját segítő kérdések megvitatásáról 
szólnak. Ebben a körben kerül ismertetésre 
minden olyan kérdés, amelyet a szervezeteknek 
és szekcióknak véleményezni kell, javaslatot 
készít elő (például az MKE tagdíjkérdése, 
honlapfejlesztési koncepciója, a Füzéki-
emlékérem hangsúlyossá tételének és átadásának 
mikéntje stb.). A legutóbbi alkalom az országos 
tisztújítás kérdését is tárgyalta. 

A tájékoztatás végén a közeljövő aktuális 
eseményei (könyvfesztivál, Fitz-díj jelölés) és a 
határidők hangoztak el. 

A következő napirendben a megyei szervezet 
választási bizottságának elnöke, Takács Anna 
ismertette a jelölési folyamatot, annak 
eredményét és a választási eljárást. Számláló 
bizottság felállítása után került sor a megyei 
tisztújításra. Nem volt nehéz dolga a tagságnak, 
a jelöltek száma szinte megegyezett a betöltendő 
pozíciók számával. A szavazást követően Fátrai 

Erzsébet, a szavazatszámláló bizottság elnöke 
hozta nyilvánosságra a szavazás eredményét.  

Az MKE KEMSZ új vezetősége 

• Elnök: Kissné Anda Klára. 

• Elnökségi tagok: Feketsné Kisvarga 
Anita, Gyüszi László, Kristófné Szabó 
Szerafina, Morvai Józsefné, Szűcs 
Imréné, a vezetőség póttagja Szűcs 
Katalin. 

• Az ellenőrző bizottság elnöke: Takács 
Anna.  

• Az ellenőrző bizottság tagjai: Kiss 
Csabáné, Sóvágó Zsoltné, póttagja 
Erősné Suller Ildikó. 

• Tanácsi képviselő: Kissné Anda Klára.  

• Küldöttek: Kissné Anda Klára, Pintérné 
Gurin Gabriella és Szilassi Andrea.  

Nem vállalt tovább megbízatást Muhi Orsolya a 
vezetőségben, valamint Kelecsényi Péterné és 
Galbács Györgyi az ellenőrző bizottságban.  

A bizottsági munkáért mondott köszönet után 
Kristófné Szabó Szerafina leköszönő elnökként 
vehetett át virágcsokrot. A taggyűlésen nem 
hangzott el, de ide kívánkozik és nem szabad 
elfelejteni, hogy a leköszönő vezetőség tagjai 
közül Muhi Orsolyát külön köszönet illeti eddigi 
támogatásáért és feladatvégzéséért.  

Egy rövid nőnapi köszöntés, a gusztusos 
csomagban átadott apró, tipikusan női formákat 
mintázó csokifalatkák és a házi sütemények 
szolgáltak üde átvezetésként a továbbiakhoz. 

Kissné Anda Klára a 2015. évi költségvetés 
keretszámainak ismertetése és felvezetése után a 
2015. évi munkatervi javaslatokat, illetve a 
megvalósítandó feladatokat terjesztette a tagság 
elé. Ez az év emlékév lesz: egyrészt az MKE 
megalakulásának 80., másrészt a Komárom-
Esztergom Megyei Szervezet megalakulásának 
55. évfordulója kíván kiemelt figyelmet. Ez 
utóbbi saját emlékülést, önálló kiadvány 
készítését, új szórólapok szerkesztését is 
magában foglal. A „szokásos”, szervezeti élethez 
és ügyvitelhez kapcsolódó tevékenységek 
teljesítése, beszámolási kötelezettségek, 
felterjesztések, képviselet, munkabizottsági 
feladatvállalás mellett fokozni kell a 
kapcsolatépítést és együttműködést a város 
önkormányzatával és civil szervezeteivel 
egyaránt. Erősíteni kell a Szlovákiai Magyar 
Könyvtárosok Egyesületével felvett szálakat, de 
igény mutatkozott, hogy a Fejér Megyei 
Szervezettel közös tapasztalatcsere szerveződjön. 



A programok és a tartalmi tevékenység 
megkívánják a pályázati tevékenységet. Nem 
maradhat el a megyén belüli és az országos 
tanulmányi kirándulás sem. A tagság a 
felvezetett javaslatok közül megyén belül a 
lábatlani Vitéz Sághy Antal Városi Könyvtárral 
és a város látnivalóival (Gerenday ház, -kert, 
arborétum és kúria, néprajzi gyűjtemény) 
szeretne megismerkedni. A program bővíthető a 
szlovák oldalon, egy Karvára szervezett 
kastélytúrával.  

 

Taggyűlés. Fotó:Török Csaba 

A megyehatáron túl Budapest és Vecsés lenne a 
célpont az OSZK bejárásával, valamint a Bálint 
Ágnes Emlékház és a vecsési kulturális központ, 
könyvtár és gyermekkönyvtár meglátogatása.  

A szervezet támogatni kívánja idén is a 
vándorgyűlésen való részvételt, amelyet most 
Szolnok szervez meg, a kulturális igények szem 
előtt tartásával pedig továbbra is lehetőséget 
kíván nyújtani színházi előadások 
megtekintésére, közös múzeumlátogatásra. 

Mindezek után nem csupán sikeres öt évet, 
eredményes választást, hanem egy jó hangulatú 
taggyűlést zárt a tagság. Az új vezetőség 
tagjainak jó együttműködést és kitartást 
kívánunk! 

Felfelé ívelő pályán a megyei 

szervezet – öt év tükrében 

Kissné Anda Klára 

A Komárom-Esztergom Megyei Szervezet 
tisztújító taggyűlésén Kristófné Szabó Szerafina 
elnök adott számot az elmúlt öt év egyesületi 

tevékenységéről. Minden nehézség és akadály 
ellenére eseménydús, új próbálkozásoktól sem 
mentes, aktív évek állnak a leköszönő vezetőség 
mögött. Ezt igazolja a mind egyéni, mind 
testületi tagok tekintetében megnövekedett 
taglétszám (összesen 57 fő).  

A megyei szervezet állandó programjai között 
minden évben volt alkalom megyén belüli 
tapasztalatcserére, más - típustól független - 
könyvtár és könyvtárosok munkájának 
megismerésére. Láttunk iskolai (Eötvös József 
Gimnázium és Kollégium könyvtára), 
felsőoktatási (Esztergomi Hittudományi Főiskola 
Könyvtára) könyvtárat, egyházi gyűjteményt 
(Főszékesegyházi Könyvtár), városi (Dorog, 
Nyergesújfalu) és községi (Almásfüzitő) 
könyvtárat. Minden alkalom lehetőséget adott a 
megye kulturális értékeinek megismerésére, 
felfedezésére (Tata-Agostyáni Ökofalu, Jászai 
Mari Színház esztergomi Keresztény Múzeum, 
Azaum Római Tábor, Kernstock Károly 
Emlékház stb.). Szinte mindenütt 
művészettörténeti és helyismereti előadások 
kísérték, séták (pl. Párkányba), közös ebédek 
színesítették a programokat. 

Az ország távolabbi pontjain működő 
könyvtárakba és közgyűjteményeibe szerevezett 
kirándulások is a szakmai és kulturális 
ismeretek bővítését szolgálták. Egerben a megyei 
könyvtár csapatjátékba vonva mutatta meg 
gyűjteményét, tevékenységét és tereit (2010). 
Keszthelyen posztópapucsot húztunk a Helikon 
Könyvtárban (2012) és megkönnyebbültünk a 
Szegedi Csillagbörtönből kijövet (2014).  

2013-ban a szervezet régi törekvése, a határon 
túli könyvtárakkal történő kapcsolatfelvétel 
vált valóra felvidéki körútja során. A szíves 
fogadtatást 2014 májusában viszonozta, amikor a 
komáromi és tatai városi, illetve a tatabányai 
megyei könyvtár gyermekkönyvtári projektjeit és 
szakmai gyakorlatát mutatta be 
tapasztalatcsereként.  

Hagyományteremtő céllal szerveződtek a 
Komárom-Esztergom Megyei Könyvtári Hét 
egyesületi délutánjai. Nem csupán a tagok 



tájékoztatása és a közösségformálás volt a cél, 
hanem valamilyen speciális szakmai kérdés 
megvitatása, felvetése. 2013-ban például az 
eltérő társadalmi csoportok megjelenése a 
könyvtárban, 2014-ben a könyvtári életpálya-
modell volt a téma. Hagyományteremtő céllal 
szerveződött meg a tagok számára tavaly a 
könyvtárosok világnapja Majkon.  

Specifikus szakmai igényekre reagált a szervezet 
2010-ben a webszerkesztő workshopok 
rendezésével, rangos előadókat felvonultatva 
országos figyelmet vont magára. Sajnos 2013-
ban megszűnt ez  szakmai programsorozat. 
Tanfolyamra e mellett nem volt sem igény, sem 
lehetőség megyén belül. Az MKE által 
szervezett ingyenes tanfolyamokra (Civil 

Akadémia – 2011, Játéktan tanfolyam – 2012) 
mindig volt megyei jelentkező, az INKA 
Alapítvány pedig kedvezményes részvételi 
lehetőség nyújt képzéseire. 

Maradt energia arra is, hogy 2014-ben a 
Budapesti Nemzetközi Könyvfesztiválon az 
MKE Könyvtáros klubjába, illetve a soproni 
vándorgyűlésre előadást szervezzen. A 
vándorgyűléseken való részvételt minden évben 
– és utóbb növelt keretből – tudta támogatni 
tagjainak, a szakmai tapasztalatok, ismeretek és a 
széles látókör biztosítása érdekében.  

2010-ben egy tagunk külföldi nyelvtanfolyamra 
nyert lehetőséget az MKE és a Goethe Intézet 
közös pályázatának ösztöndíjasaként. 

A kulturális igények kielégítését szolgálta a 
Jászai Mari Színház előadásaira váltott 
egyesületi színházbérlet rendszeres kiajánlása 
vagy éppen a Szépművészeti Múzeum szakmai 
napjára szervezett csoportos múzeumlátogatás 
(Rembrandt és Immendorff kiállítás, 2014). 

A megyei szervezet testületi tagjaira is 
tekintettel, minimálisan ugyan, de támogatni 
tudta rendezvényeiket.  

Ám nem csak ezen mérhető le a szervezet 
munkája. Az elnök ott volt, mikor a megyében új 
könyvtárvezető kinevezéséről kellett dönteni. A 
lakosság figyelmét a civil napokon és „kulturális 

piacokon” hívtuk fel a könyvtárakra és 
könyvtárosokra. 

Az évek alatt, ahogy az MKE-t újabb és újabb 
kihívások érték, az MKE felé is rendszeressé és 
egyre sokrétűbbé vált a feladatvégzés. 
Tagszervezetként – és elsősorban a vezetőségi 
tagok számára – ez a beszámolók során túl 
bizottsági feladatvállalást, szakmai 
tanácskozásokon való részvételt jelentett. Az új 
Ptk. és a civil törvény miatt minden szervezetre 
és szekcióra kiható változás ment végbe 2012-
től. Jogszerűvé kellett tenni az MKE felállását, 
szervezeteinek és szekcióinak működését, a (tag- 
és pénzügyi) nyilvántartások vezetését. Így nem 
csak az MKE Alapszabálya változott, hanem a 
megyei szervezet is megalkotta saját szervezeti 
és működési szabályzatát. 

Szakmai tanácskozások sora zajlott, hogy a 
2021-ig tartó könyvtári stratégiához megfelelő 
szempontok és tézisek szülessenek, a könyvtár 
funkcióit újragondoljuk, az új társadalmi 
kihívásokra felelni tudjunk, hogy az új 
feladatokhoz hogyan és milyen módszereket 
alkossunk (lásd az Országos Könyvtárügyi 
Konferencia és műhelybeszélgetés sorozata).  

A hungarikum törvény miatt a könyvtárak 
szerepvállalása a helyi értékek gyűjtésében, a 
források biztosításában erősödött, létjogosult az 
értéktár bizottságok munkájában részt venni. 
Ennek tudatosítására, a módszertan 
kidolgozására felállított MKE munkabizottságba 
a megyei szervezet is delegált tagot. És itt 
említhetjük meg, hogy a tagok közül többen más 
szekciókban (KTE, Társadalomtudományi, 
Olvasószolgálati Szekció, Helyismereti 
Könyvtárosok Szervezete) is regisztráltak, van, 
aki pozíciót is betölt (Gyermekkönyvtáros 
Szekció).  

A szekciók és a társszervezetek több alkalmat 
kínáltak kitekintésre, amellyel több ízben éltek a 
tagok. Volt résztvevő a KTE szakmai napjain, a 
Kisalföldi Könyvtárosok és Könyvtárak 
Egyesületének e-könyves konferenciáján, a 
mezőberényi Olvasóvá nevelés címmel tartott 
konferencián vagy – amíg szerveződött - a 



Helyismereti Könyvtárosok Országos 

Tanácskozásain, utóbb pedig már a Kárpát-

medencei Könyvtárosok Konferenciáján is. 
2014-ben a mindenkit érintő könyvtári életpálya-
modell körüljárása volt témája az MKE-IKSZ 
novemberi konferenciának. 

De nem csak munka, öröm is akadt bőven, 
amikor egy-egy tagunk – sokszor egy életút – 
munkájának elismerése kitüntetéssel is 
realizálódott: Fátrai Erzsébet Bibliotéka 
Emlékérem (2010), dr. Monostori Imre Füzéki 
József-díj (2011), Takács Anna Szinnyei József-
díj (2012), Tanczerné Jakus Emőke KTE 
Emlékérem - Életműdíj (2012). Büszkék 
lehettünk Nagy Editre, aki a megyei könyvtár 
könyvtárosaként az MKE Alkotó könyvtáros 
sorozatában festményeit állította ki (2013). 

A megyei szervezet tevékenységét az évente 40-
50 publikáció szépen prezentálja a KemLib és a 
Könyvtárvilág oldalain. Az utóbbi években a 
Tatabányai és a Tatai TV, 2013-ban a Gútai és az 
Érsekújvári TV is adott hírt a kölcsönös szlovák-
magyar látogatásokról.  

Ugyan saját kiadványa nincs a szervezetnek, de 
történeti és átfogó összefoglalása olvasható az 
MKE jubileumi évkönyvében (2011). A saját 
honlap (mkekemsz.hu) fejlesztése pedig folyik. 

Az elmaradt feladatok ellenére összességében 
pozitív ciklust zárt le a szervezet, a tagok 
visszaigazolják az eredményeket. Amit az új 
vezetőségnek szem előtt kell tartani, az a tagság 
fiatalítása, a pályakezdők és új munkatársak 
megismertetése azzal a többlettel, amit az MKE 
jelent. OTP) 

Pénzügyeink 2010-2014 között 

Kissné Anda Klára 

 

Elmaradhatatlan napirendi pontja volt a megyei 
szervezet tisztújító taggyűlésének a pénzügyi 
beszámoló. Nem csak az új vezetőségnek kell 
tudnia, hogy mennyi a kezdőtőke és milyen 
hozzávetőleges bevételekkel, költségekkel 

számoljon, de a tagság is joggal várja el, hogy 
tájékoztatást kapjon arról, mire költöttük a 
tagdíjakat.  

Kissné Anda Klára eddig a szervezet titkáraként 
és gazdasági ügyintézőjeként adott erről számot. 
Nem csupán a szervezeti vagyont érintő 
kérdésekre tért ki, hanem arról is beszámolt, 
milyen hosszú és nehézkes folyamat volt a 
jogszerű működést elérni, az önálló adószámtól 
„megszabadulni”. Az MKE könyvelése miatt 
megkövetelt szabályszerűség, a bizonylat 
kiállítási rend, a 2014-től bevezetett havi 
elszámolások vezetése és nyilvántartása a 
megfelelő végzettség nélkül és munkaidőn túl, 
bizony sokszor embert próbáló feladat volt. Mára 
egy letisztult gyakorlattal, megfelelő 
utasításokkal ellátott tevékenységi formává vált. 
Az adminisztráció és a bürokrácia, a pontos és 
következetes nyilvántartások vezetése ró csupán 
terhet arra, aki a szervezet pénzügyi 
tevékenységét ellátja. 

 

Kissné Anda Klára titkár és újonnan megválasztott 
elnök beszámolt az elmúlt 5 év gazdálkodásáról.   

Fotó: Török Csaba 

Ami a számokat illeti, 2010. január 1-én 
összesen 168.588 forintja volt a szervezetnek. 
2014. december 31-én 141.123 forinttal zárt. 
Tudvalévő, hogy civil szervezetként csak a 
tagdíjak jelentenek bevételt, aminek egy része 
az MKE működését is segíti. A taglétszám 



növekedése önmagában nem jelenti a bevételek 
növekedését, hiszen aktív vagy nyugdíjas tagdíj 
kategóriák szerint más a mérték - és sajnos a 
tagság „öregszik”. A 2014-től bevezetett 
tagdíjreform és kártyadíjak viszont jelentős 
emelkedést hoztak az előző évekhez képest. Ha 
csak ezt az évet nézzük, 298500 forint volt a 
tagdíjbevétel, és ebből 108.500 forint az MKE 
felé továbbutalt tagdíjhányad. Miből is 
gazdálkodunk?  

Becsapós lehet, ha a részvételi díjakat 
nézegetjük. Nehéz előre kalkulálni, hogy hányan 
jönnek majd el kirándulni, és még őket is – a 
megkülönböztetett díjak miatt - egyesületi 
tagokra és hozzátartozókra bontva kell előre 
kiszámolni. Ugyanakkor, míg a bevételi oldal 
ettől nő, a kiadási oldalon a sofőr zsebébe 
vándorol. Persze a részvételi szándék függ a 
programtól és a távolságoktól is. Példaként: 
2010-ben a közel 123 ezer forintos egri út 
költségéből 44 ezer forintot fizettek be a 
résztvevők részvételi díjként, míg 2014-ben a 
szegedi útra a és Dorog-Nyergesújfalu úti célra 
kifizetett közel 235 ezer forintból 166 ezret 
álltak a kirándulók. Hosszú évek tapasztalata 
alapján az egyesület a szállítási költség 
egyharmadát tudja fedezni. A külföldi utak áfa-
mentesek, 2013-ban ezen lehetett spórolni.   

A kamatbevételek addig jelentettek valamit, 
amíg volt a szervezetnek takarékszelvénye (no, 
akkor is csak évi négyezer forintot meghaladó 
összeg). Az MKE OTP számlájához nyitott 
alszámla viszont nem eredményez kamatot 
(2014-ben 20 forint volt). 

Rendkívüli bevételként előfordult a kategóriától 
magasabb tagdíj befizetése, civil napon kapott 
adomány, vagy ha az egyesületi színházbérletet 
igény hiányában nem saját tag vitte el, de egyik 
évben sem haladta meg ez a fajta támogatás a 14 
ezer forintot.   

Mindezzel együtt a 2010-ben még 232.603 
forintos bevétel 2014-re összességében szinte 
duplájára, 478.320 forintra nőtt. 

A kiadási oldalon említettem már az MKE felé 
utalt tagdíjhányadot és a szállítási költséget. 

Utóbbihoz kell számítani a vezetőség tagjainak 
útiköltségét is, ha a szervezet képviseletében 
járnak el, valamint az esetenként meghívott 
előadók számára is sokszor ez jelenti csupán a 
honoráriumot. A kiküldetési költség 2010-ben 
még a négyezer forintot sem érte el, de nem volt 
előadónk sem. 2014-ben majdnem 22 ezer 
forintot könyveltünk ezeken a címeken a 
szállítási költséghez. És közben a saját 
közalkalmazotti kedvezményt igazoló 
szelvényeken fogytak a pecséthelyek… 

A gazdasági tevékenység és a feladatellátás 
megköveteli a nyomtatvány és irodaszer 
költséget (16-17 ezer forint), a postaköltséget 
(9410 forint/2014), a bankköltséget (9-10 ezer 
forint). Hiába a megyei könyvtár 
infrastruktúrája, a saját mobil, a pesti utakhoz 
kötött személyes kézbesítés, már nem elegendő 
évente egy kiadási és egy bevételi 
bizonylattömb. Egyéb nyomtatványok költségét, 
tonertöltést, szórólapok nyomtatási költségét, az 
irattárazáshoz szükséges beszerzést is fedezni 
kellett. A postaköltség és a bankköltség 
megemelkedése az MKE jogszerű, közös 
gazdálkodásának következménye, ahogy az is, 
hogy már nem kell a szervezetnek évente 
húszezer forintot könyvelésre kifizetni.  

Az összejöveteleket (workshopok, taggyűlések) 
a vendéglátás költségei terhelik. Az évek alatt 
sikerült a színvonal megtartása mellett 
csökkenteni a kiadásait, de így sem volt ötezer 
forint alatt tartható. 2013-ban új tételként 
reprezentációra is tervezni kellett, szponzori 
segítséggel is majdnem hatezret költött rá a 
szervezet. 

Kulturális hozzájárulásként a tagok igényeit 
szolgálta az egyesületi színházbérlet, illetve 
2014-ben már az egyedi szólójegyek is. (18-10 
ezer forint értékben). A vándorgyűlésen való 
részvételt 30, majd 40 ezer forintból támogattuk.  
De volt, hogy a kiránduláson a tagok 
belépőjegyeit is a szervezet állta. A testületi 
tagok 10-10 ezer forint erejéig élhettek 
rendezvényeik támogatási igényével, de nem 
mindenki vagy nem minden évben használta ki. 



A támogatás feltételei külön megállapodási 
szerződésben rögzítettek. 

Egyetlen évben (2013) volt csupán olyan 
kifizetés, amely nem lett volna indokolt: egy 
telefonon történt megkeresés után, később 
távollévők között kötött megállapodás jogcímén 
kötelezték a szervezetet szolgáltatási díj 
megfizetésére – nem tudott segíteni sem a 
fogyasztóvédelem, sem a Békéltető Testület. 

A kiadások az évek alatt a nevezett tételek 
függvényében 112.870 forintról (2010), 473.733 
forintra ugrottak (2014). 

Összességében igyekezett a szervezet a 
bevételeket növelni, a pénzt jól forgatni, és amit 
az egyik oldalon sikerült megspórolnia, azt a 
másik oldalon a működésre és tagjai érdekében 
használta fel. Nem mindig sikerült. A részvételi 
díjak rossz kalkulációból adódóan, a tervezetthez 
képest alacsonyabb létszám/más kategóriás 
tagdíjak vagy az éppen nem tervezhető kiadások 
(lásd 2013) miatt rendszerint mínusz 55-40 ezer 
forintos eredménnyel zárta az éveket. A 
felelősséget megnövelte az MKE-vel közös 
gazdálkodás, hiszen a szervezeti gazdálkodás 
eredménye immár az MKE pénzügyi 
helyzetében is megmutatkozik. 2014-ben a 
lelkiismeretünk e tekintetben tiszta. Bár a 2010. 
évi tőkéhez képest 27.465 forinttal kevesebbet 
tudunk hátrahagyni az új vezetőségnek, hosszú 
évek alatt első ízben fordult elő, hogy az előző 
évhez képest pozitív eredménnyel (4.587 forint) 
tudtuk a ciklust lezárni. A visszatekintő értékelés 
és a tapasztalatok alapján született 2015. évi 
költségvetés vélhetően tartható lesz.  

Az MKE részvétele a XXII. Budapesti 
Nemzetközi Könyvfesztiválon 

A XXII. Budapesti Nemzetközi Könyvfesztivál 
2015. április 23-tól április 26-ig kerül 
megrendezésre a Millenárison (Budapest II., 
Kisrókus u. 16-20.). A Magyar Könyvtárosok 
Egyesülete április 24-én, pénteken 10.30 órai 
kezdettel Könyvtári digitalizálás és jogkezelés 
címmel kerekasztal beszélgetés tart a Supka 
Géza teremben. Ugyanitt Európai olvasnivaló 

címmel a Typotex Kiadóval közös szervezésben, 
szintén pénteken, 14.00-tól mutatják be a kiadók 
az EU fordítástámogatásból megjelent 
könyveiket. (A Supka Géza terem a Millenáris B 
épületének galériáján van, átellenben a 
Könyvtáros Klubbal és az MKE standjával.) Az 
MKE standja – a tavalyi évhez hasonlóan – a 
Millenáris B épületének (volt Jövő Háza) 
galériáján lesz (G3). 

A stand melletti Könyvtáros Klubban az MKE 
lehetőséget biztosít saját szervezeteinek, 
könyvtáraknak és kiadóknak önálló programok 
rendezésére. Az MKE teljes programja itt 
olvasható: http://mke.info.hu/wp-

content/uploads/2015/03/MKE_Konyvfesztivali_program

_2015.pdf, valamint természetesen a 
könyvfesztivál programfüzetében és a 
könyvfesztivál honlapján 
(www.bookfestival.hu) is megjelenik. 

Idén is – a programot részletező – ingyenes 
meghívókat tudunk juttatni könyvtárosoknak és 
hozzátartozóiknak. A meghívók az MKE 
titkárságán vehetők át – előreláthatóan április 
közepén (időben küldünk értesítést a katalisten 
és az MKE honlapján). Mindenkit tisztelettel 
hívunk és szeretettel várunk az MKE 
szervezésében megvalósuló programokra és a 
könyvtáros standhoz! Forrás: http://mke.info.hu  

Az év fiatal könyvtárosa – Pályázati 
felhívás 2015 

 
Az MKE és az IKSZ ismét meghirdette a 35 
évnél fiatalabb kollégák számára „Az év fiatal 
könyvtárosa-díj” elnyerésére irányuló pályázatát. 
Beérkezési határidő: 2015. június 1. hétfő, 14 
óra. A pályázati felhívás, a jelölési űrlap és a 
pályázat alapító okirata megtalálható 
honlapunkon: 
http://mke.info.hu/tevekenysege/palyazatok/az-ev-fiatal-

konyvtarosa/ Az elismerés ünnepélyes átadására az 
MKE 47. Vándorgyűlés nyitó plenáris ülésén 
(Szolnok, 2015. július 16.) kerül sor. A címmel 
elismerő oklevél, pénzjutalom (100 e/Ft), valamint 
egyéb szakmai támogatás jár.  

Forrás: http://mke.info.hu  


