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Minden Tagunknak és Támogatónknak békés, 
boldog, új esztendőt kívánunk! Mindenkinek 
köszönjük az eddig kapott támogatást, önkéntes 
munkát, segítő kapcsolatokat!  
Az MKE tagság a már belépett tagjainkat 2014. 
február 28-ig jogosítja ingyenes múzeumi belé-
pésre. Aki tagságát fenn kívánja tartani vagy 
most csatlakozna a Komárom-Esztergom Megyei 
Szervezethez, annak tanácsos február 10-éig be-
fizetnie a tagdíját. 
 
A Magyar Könyvtárosok Egyesülete 2013. má-
jusban elfogadott Alapszabálya szerint 2014. 
január 1-jétől az alábbi tagdíjak fizethetők: 
 

• Aktív munkaviszonnyal rendelkezőknek: 
5.000,- Ft 
 

• Nyugdíjas, GYES/GYED, nagycsaládos, 
hallgatói jogviszonyban lévőknek: 
3.000,- Ft  

 
• Testületi tagoknak:20.000 Ft 

 
• MKE-vel társult szervezet tagjainak 

(KTE, CSMKE, KKKE): 1.000 Ft 
 
 
Új belépők számára vagy kártyapótlás esetén 
egyszeri 500 forint kártyadíjat kell fizetni. 
 
Az új tagdíjakból egységesen 2.000 forint az 
MKE (továbbutalt) tagdíja, a fennmaradó összeg 
a szervezeti regisztrációs díj. Aki első helyen 
más szervezetben regisztrál (vagyis MKE tagdí-
ját más utalja), annak csak a Komárom-
Esztergom megyei regisztrációs díjat kell befi-
zetnie az alábbi címre vagy számlaszámra: 

 
 
Magyar Könyvtárosok Egyesülete 

Komárom-Esztergom Megyei Szervezet 

2800 Tatbánya, Fő tér 2. 

Számlaszám: OTP 11708001-20570055 
 
Töltse le a Belépési nyilatkozatot vagy az Adat-
közlő/Adatmódosító lapot a 
http://mke.info.hu/tagsag/csatlakozas/ oldalról. 
 
Szervezetünknek – és így az MKE-nek – bárki 
(természetes vagy jogi személy) tagja lehet, tá-
mogatóként, együttműködő partnerként szívesen 
fogadjuk! A szakmai végzettség vagy munkakör 
nem kitétel. Későbbi csatlakozás esetén is éves 
tagdíj fizetendő, az érvényesítő matrica 2015. 
január 28-ig jogosít kedvezményre. 
 
További információ: Kissné Anda Klára  
Tel.: 34/513-679, 513-670, E-mail: 
kissne.anda.klara@jamk.hu 
 
 
Csatlakozzon hozzánk! 
Kapcsolódjon be az Egyesület és a Szervezet 
tevékenységébe! 
Támogassa céljaink megvalósítását! 
 

 
 

Megjelent a 

 

 
 

az MKE webmagazinja 

 
http://mke.info.hu/konyvtarvilag/category/i_evfolyam_2013/6_szam_2013/ 

 
Benne tudósítások az országos és a helyi egyesü-
letek szakmai tevékenységéről. Olvashatnak még 
egy cikkajánlót a szakmai lapokból válogatva. 



 
 

Műhelybeszélgetések 1.  
– A kistelepülési feladatellátásról 
 
Kissné Anda Klára 

 
A Magyar Könyvtárosok Egyesülete az Országos 
Könyvtárügyi Konferencia (OKK) folytatásaként 
műhelybeszélgetés sorozatot indított útjára 2013 
novemberében. Az elsőt a kistérségi ellátásról 
tartották november 19–20-án a kecskeméti Ka-

tona József Megyei és Városi Könyvtárban. A 
cél az volt, hogy az 1997. évi CXL. tv. 2013. évi 
módosításának megfelelően elősegítsék a me-
gyékben kiépítendő vagy fejlesztendő KSZR-ek 
működését, segítsen egységesen értelmezni a 
kapcsolódó feladatokat.  
 

 
 
Bács-Kiskun megye a kistérségi ellátás bölcsője. 
A 2005-től működtetett ellátási rendszer min-
denben megfelel a KSZR működéséről szóló 
39/2013. (V. 31.) EMMI rendeletben foglaltak-
nak. A dokumentum-ellátás mellett komplex 
könyvtári ellátást végeznek (helyi állományok 
leválogatása, retrospektív feldolgozás, közös 
katalógus építése, távoli elérésű állományfeltá-
rás, honlap működtetése a szolgáltató helyekről 
és szolgáltatásaikról szóló információkkal). 
Ramháb Mária (KJMVK, igazgató) beszámoló-
jában hangsúlyozta, egy szolgáltató helynek nem 
csupán a könyvállományában kell megújulnia. 
Az átalakult könyvtárhasználati szokások és a 
társadalmi elvárások alapján közösségi térként, a 
település kulturális központjaként kell működnie. 
Nem lehet akadály látogatói számára az informa-
tikai eszközhasználat és a digitális írás-olvasás 
elsajátítása. A szolgáltatás, a csoportfoglalkozás, 
a felnőttképzés és a rendezvényszervezés szem-
pontjait kell érvényesíteni már megtervezése, 
megépítése során is.  A komplex felújításhoz 
(külső-belső kinézet megtervezése, berendezése, 

menedzselése stb.) kompetens szakmai és szel-
lemi tőke egyedül a megyei könyvtárban áll ren-
delkezésre.  A fenntartó önkormányzatokat eddig 
még mindenütt meggyőzte az eredmény. A na-
gyobb alapterület (átlagosan 105 m²), a megújí-
tott környezet, a megnövelt nyitva tartási idő, a 
rendszeres foglalkozások, a rendezvények kö-
vetkeztében emelkedett könyvtárhasználat iga-
zolta a fejlesztés szükségességét.  
 
A már hatvannyolc felújított szolgáltató helyből 
ötöt látogattak meg a résztvevők. A könyvtárve-
zetők mellett a települések polgármestereit és a 
helyben működő társintézmények vezetőt is kér-
dezni lehetett a tapasztalatokról. 
 
Tény, hogy lépéskényszer, a mozgókönyvtári 
normatíva megtartásának egyetlen kiútja volt a 
KSZR. A minőségi szolgáltatáshoz megfelelő 
infrastruktúrára és humán erőforrásra van szük-
ség. Nem könnyített a helyzeten, hogy január 1. 
után jelent meg a KSZR rendelet.  
 
A jogszabály bizonyos fokig nem zárja ki a váro-
si könyvtárakat a szolgáltatásból, de egy megyei 
könyvtár kapcsolatrendszere kiterjedtebb, a na-
gyobb összegű dokumentumvásárlási kerete és 
az áfa-visszatérítés miatt költséghatékonyabb 
ellátást tesz lehetővé. Nyilván, ami korábban 
kisebb létszámmal, jól működött, nem feltétlenül 
működik 50-100 vagy annál is több könyvtárral. 
A városi könyvtárak nem is elvenni akarnák ezt a 
feladatot, de közös cél a minőségi könyvtári 
szolgáltatás, az erőforrások összevonásával pe-
dig eredményesebben lennének megoldhatók az 
átalakulás óta fennálló gondok (pl. akadozó do-
kumentum-ellátás, az eltérő integrált könyvtári 
rendszerekben történő feldolgozás). Hogy a kis-
települések lakói valóban magas színvonalú ellá-
tást kapjanak, nem egyoldalú kommunikációra, 
hanem párbeszédre, szoros együttműködésre 
lenne szükség a megyei könyvtárakkal. 
 

A Bács-Kiskun megyében látottak meggyőzőek 
voltak. A BKSZR megyei munkacsoportjának 
motiváltsága, elkötelezettség példaértékű. A ta-
lálkozó ennek a jól működő modellnek a bemu- 



tatásával igyekezett a szakmai együttműködést, a 
kapcsolatok erősítését szolgálni, olyan szakmai 
szemléletmód felé terelni, amely a megyei 
könyvtárak munkagyakorlatát egységesítheti és a 
felelős vezetőket egységes megoldás kialakításá-
ra sarkallja. 

Források: 

1. Fehér Miklós: Szöveges beszámoló az MKE kecskeméti 
műhelynapról. (MKE Műhelybeszélgetések – sorozat. Első 
állomás. Kecskemét. 2013. 11. 19-20.) MKE Irattár, Bu-
dapest. 
2. Pumerscheinné Bedekovity Zóra: Gondolatok az MKE 
kecskeméti műhelybeszélgetése kapcsán. = (Várhatóan) 
Könyvtári levelező/lap. 2014. 1. sz. 

 
Műhelybeszélgetések 2. – A digitális 
írástudásról 
 
Kissné Anda Klára 

 
2013. november 26-án az Országos Könyvtár-

ügyi Konferencia Digitális írástudás szekció-
jának műhelybeszélgetésére gyűltek össze a 
meghívottak. A tartalmas konzultáción a képzés, 
a 2020-ig tartó időszakra megfogalmazott opera-
tív program, valamint a digitális írástudás fej-
lesztésében tapasztalt nemzetközi trendek alap-
ján igyekeztek megfogalmazni a legfontosabb 
ajánlásokat. 
 
A Könyvtári Intézet akkreditált képzéseivel alap-
, közép-, és felsőfokon a szövegszerkesztéstől az 
e-learning tananyagfejlesztésig számos szakmai 
ismeret elsajátítható. Az MKE INKA által szer-
vezett tanfolyamok pedig, amelyek a könyvtá-
rosok hétéves továbbképzésébe beszámíthatók, 
szintén akadnak szakmai képzések.  

 
Fontos lenne, hogy az uniós pályázatokban egy-
részt a közoktatáson túl a felsőoktatásban részt-
vevők számára is hangsúlyosabbá váljon a digi-
tális kompetenciák megszerzése, az ismeretek 
bővítése és továbbépítése.  
Másrészt a könyvtárak infrastrukturális adottsá-
gainak szinten tartásához kellene pályázati forrá-
sokat biztosítaniuk, mivel közösségépítő, integ-
ráló helyként minden eszköznek itt kellene kon-
centráltan rendelkezésre állni a használói kompe-
tenciafejlesztéshez.  
 
Mindazonáltal a felhasználók és a könyvtárosok 
továbbképzése mellett, a kapcsolódó tartalmak 
létrehozásáról és a tudás átadás feltételeinek biz-
tosításáról sem szabad megfeledkezni. Elenged-
hetetlen, hogy az élethosszig tartó tanulás támo-
gatására minden könyvtári eszköz rendelkezésre 
álljon. A katalógusokat, honlapokat, szolgáltatá-
sokat elérhetővé kell tenni a mobil eszközökön, 
be kell vezetni és biztosítani az e-könyvolvasók 
kölcsönzését. 
 

A 2014–2020. évi Operatív Program jelenleg 
társadalmi vitára bocsátatott EFOP anyagában 
egyetlen helyen szerepel a könyvtár. Kulcssza-
vak: kreatív ipar, hagyomány és könyvtári tér. A 
Vidékfejlesztési Programban az Agora progra-
mokra és a TIOP 1.2.3-ra érdemes figyelni.  
 
Leszögezhető, hogy a könyvtárak a rendszerben 
elfoglalt helyük és a felhasználóknak nyújtott 
szolgáltatásaik révén a stratégiai beavatkozások 
mindegyikében jelentős szerepet kaphatnak. Az 
infokommunikációs ismeretek, az IKT készség 
növelése, a digitális szakadék csökkentése, az 
egységes digitális írástudás koncepció kialakítá-
sa, az online képzés terjesztése az e-
Magyarország Pontok és a könyvtárak, teleházak 
összefogásával lenne megvalósítható. 
 
Az európai (brit, dán, norvég, holland) tapaszta-
latok, trendek a digitális írástudás fejlesztésében 
a centralizáció mellett szólnak. A britek esetében 
a CILIP szervezet koordinálja a fejlesztést a 
közkönyvtárakban a könyvtárhasználati ismere-
tektől az elektronikus publikálásig. A dán straté-
giában a digitális írástudás megjelenik a média 
szerepétől a nyugdíjas klubokig, a kizárólagos e-
adózásig. Norvégiában a Nemzeti Digitális Prog-
ram mentén folyik a tartalmak, szolgáltatások 
fejlesztése, a közös olvasójegy bevezetése.  
Hollandiában is központi intézmény koordinálja 
a feladatokat, többek között központi ajánlást 
adtak ki a honlapokra, a digitalizálást pedig a 
nemzeti könyvtár irányítja. 
 
A fejlesztést, célkitűzéseiket mindenütt széles 
összefogással valósítják meg. 
Ezek azok a szempontok és irányok, amelyeket 
itthon is követhetnénk. 
 

Az Országos Könyvtárügyi Konferencia elő-

adásainak anyagai elérhetők itt: 
 
http://mke.info.hu/tevekenysege/rendezvenyek/koz

ponti-rendezvenyek/orszagos-konyvtarugyi-

konferencia/ 

 



 
 
Ülésezett a Tanács 
 
Kissné Anda Klára 

 
 
AZ MKE Tanácsának idei utolsó ülésére került 
sor 2013. december 12-én az OSZK-ban. A 
meghívottak köre ismét kibővült a szervezetek 
gazdasági ügyintézőivel, hiszen ez alkalommal 
az egyesület könyvelését ellátó iroda is képvisel-
tette magát. 

Az ülés Fehér Miklós főtitkári beszámolójával 
kezdődött. Mindenekelőtt hangsúlyozta, hogy az 
MKE közhasznú jogállását, ezáltal pedig a pá-
lyázati lehetőségeket veszélyeztetik azok a szer-
vezetek, amelyek még nem tettek lépéseket az 
átalakulásukért. 
 
Az elmúlt két hónapban az Elnökség tárgyalt a 
társult szervezetek képviselőivel (KTE, CSMKE, 
KKKE), hogy újragondolják az együttműködés 
paramétereit és megerősítették abbéli szándéku-
kat. 
 
Októberben Kóródy Judit, a Könyvtárvilág fő-
szerkesztője számolt be. A webmagazin jelentős 
szerepet tölt be a szervezetek tevékenységének 
archiválása terén, ugyanakkor kevés a visszajel-
zés az olvasottságáról.  
 
Az EB működése módosul, hatáskörében most 
saját ügyrendeket készít. A szervezetek bizottsá-
gait egységes szempontrendszer kialakításával, 
jobb kapcsolattartással igyekszik majd segíteni. 
Jelenleg a központi könyvelés ellenőrzése folyik, 
de minden szervezet sorra kerül. Az új felelőssé-
gi rendszer indokolná az ellenőrzés folyamatába 
külső könyvvizsgáló, vagy számviteli szakértő 
bevonását. 
 
A tagság létszáma és a tagdíjbevétel 2014-től 
bizonyára változik. Kérdéses a nyugdíjas és az 
aktív tagok aránya. A központnak utalt emelt 
tagdíj képezhet tartalékot, amely egy-egy nehéz 
helyzetbe került szervezet helyzetét enyhítheti.  
A tagépítés felelőssége az MKE felelőssége is, 
forráshiány miatt nem lehet megszűnni. Több 

kiadás helyileg sehol sem lehet, az eddigi műkö-
dési és könyvelési költség a tartalmi tevékeny-
ségre fordítható.  
 
A Füzéki-díj ’56-os szellemisége ellenére nem az 
ahhoz kapcsolódó tevékenység vagy egy életpá-
lya, hanem az elmúlt egy-két évben példaértékű 
szakmai munkásság elismerésére szolgál. Még 
nem született döntés arról, hogy milyen körül-
mények közé és hova helyezzék át a díjazott kö-
szöntését, a javaslatokat továbbra is várják. 
2013-ban (10. alkalommal) dr. Balázs Sándorné 
dr. Veredy Katalin, az Országgyűlési Könyvtár 
volt munkatársa kapta. 
 
Az OKK műhelybeszélgetés-sorozata jelenleg az 
MKE legjelentősebb projektje. Novemberben a 
térségi ellátás került górcső alá a KSZR-ben mű-
ködő települési könyvtárak megtekintésével és a 
digitális írástudásról értekeztek. Decemberben a 
gyermekkönyvtárosok konzultáltak. Januárban a 
könyvtár szociokulturális funkciói, februárban az 
Innováció, kutatás, kutatásfejlesztés, valamint a 
Hagyományos és elektronikus nemzeti kulturális 
értékek címmel beszélgetnek a hajdani küldöttek. 
A műhelybeszélgetések célja az, hogy a témában 
összeszedett gondolatok koncentráltan juthassa-
nak a minisztérium asztalára. A sorozat (NKA) 
pályázati támogatásból valósult meg. 
 
A főtitkár elmondta, hogy pályázati forrásból 
támogatott az MKE működése és tagságai a 
nemzetközi szervezetekben. Egy pályázati kiírás 
révén megkereste az Elnökséget egy cég, hogy a 
könyvtárosok és könyvtárak infokommunikációs 
fejlesztését célzó támogatást szereznének. Az 
Elnökség kérésére a milliárdos beruházás ezúttal 
a szakma és a könyvtárosok személyes eszköz-
parkja (pl. tabletekkel való ellátás), ezáltal pedig 
személyes kompetenciájuk fejlesztését segítené. 
Fehér Miklós beszámolt a Székely Sándor és 
Somkuti Gabriella tiszteletére szervezett emlék-
ülésről, valamint az MKE Vándorgyűlés szerve-
zőivel történt egyeztetésről. 
 
A decemberi elnökségi ülés tárgyalja a Pécs-
Baranya Megyei Szervezet átalakulási szándékát, 
miszerint az MKE társult szervezeteként működ-



nének tovább. A kérdés Alapszabályba ütközik. 
Egy szervezet csak megalakításról/megszűnésről, 
csoportjai sorsáról dönthet, tagjai kiléphetnek, 
másik szervezetbe átléphetnek. A társult szerve-
zetek ugyanakkor bíróságon bejegyzett önálló 
szervezetek. A pécsiek a szervezet megszűnteté-
sével felszámolják tagjaik MKE tagságát. Önálló 
bejegyzésükig (egy–másfél év) társulásról nem 
lehet szó. A pályázatokon való önálló induláshoz 
a közhasznúság kritérium, ezt élvezhették az 
MKE-n belül, az önállóan szerzett helyi források 
pedig eddig is helyben maradhattak. Egy 50–100 
fős civil szervezet működési-, könyvelési költsé-
gei a hasznot elviszik. 

A hozzászólások között szóba került az MKE 
alapítványa. A Nemzetvédelmi Egyetem meg-
szűnése után az egyesület égisze alatt működő 
INKA képzéseiről az egyesületi honlap nyújt 
tájékoztatást hamarosan. Fontos tudni, hogy ezek 
a könyvtárosok hétéves továbbképzéseibe be-
számíthatók. A szervezetek és szekciók által 
indított tanfolyamokról érkező híreket szintén 
közzétennék az mke.info.hu oldalon.   

Tompa Zsoltné a soproni Vándorgyűlés előké-
születeiről adott számot. 2014. július 16-19. kö-
zött kerül megrendezésre. A feladatokat és fele-
lősöket meghatározták, kész az ütemterv, beér-
keztek az árajánlatok, lefoglalták a szálláshelye-
ket. A Vándorgyűlésnek a Nyugat-
Magyarországi Egyetem ad otthont. Minden a 
campus területére koncentrált (ülések, szállás, 
étkezés) - egymástól öt-tíz perc elérésre. Ettől 
csak a múzeumi szekció tér el programja miatt.  
Terveznek 0. napi programot. A gyerek-
könyvtárosok meglepetéssel készülnek. A sopro-
ni városi könyvtár száz éves évfordulója egyéb 
rendezvényekkel is kecsegtet. Az ingyenes sza-
badidős programok mellett több kirándulást 
szerveznek. Lesz erdei program, sportajánlat, de 
a soproni kórházzal fennálló kapcsolatnak kö-
szönhetően egészségügyi szűrésekre (pl. vér-
nyomásmérés) is kínálkozik majd lehetőség. A 
kulturális programokhoz, műsorokhoz (sramli, 
komolyzene, tánc?) még várják az ötleteket, a 
regisztrációs csomag tartalma is kérdéses még. A 
szakmai programok a szervezeteken múlnak. A 
kiállítók, szponzorok listáját kiegészítették a 
helyi cégekkel. A kiállítást a Ligneumban rende-
zik.  
A szállást jórészt az egyetem négy kollégiuma 
nyújtja, apartman jellegű vagy 2x2 ágyas, közös 
folyosós, WIFI-vel ellátott szobákkal. Ezt kiegé-
szítik a városi szálláslehetőségek.  

 Az árak a kollégiumi elhelyezés esetében is tar-
talmazzák a reggelit (3800–4400 Ft/fő/éjszaka). 
Az ebéd még desszerttel is ezer forint alatt lesz, a 
vacsora és a szombati étkezés lesz drágább. A 
baráti találkozó részvételi költsége ötezer forint. 
Hiányzik még a jelmondat. Mindez komoly 
szervezőmunka, amibe a hallgatókat is bevonják.  

A tanácsülésen minden alkalommal bemutatko-
zik egy-egy szervezet. Ezúttal Kucska Zsuzsa 
mutatta be az 1973-ban alakult Gyermek-
könyvtáros Szekciót, Vasné Mészáros Katalin 
pedig a Bács-Kiskun Megyei Szervezetet. 
 
A gyermekkönyvtárosok túlterheltségük miatt 
nem tudnak egymással kapcsolatot tartani, holott 
fontos számukra a személyes tapasztalat, mások 
munkájának és a könyvtárvezetők véleményének 
megismerése a szakterületről. Csekély a publiká-
ció a bel- és külföldi gyakorlatról, könnyen el-
sikkadnak az eredmények.  
 
A szekció elmaradhatatlan résztvevője a Könyv-
fesztiválnak, a Vándorgyűlésnek. Évente konfe-
renciát, a KTE-vel több közös programot szer-
vez, büszke a Cimbora klubokra, országos gyer-
mekrendezvényekhez csatlakozik.  A határon túli 
kapcsolata jó, a könyvadományok gyűjtőhelye.  
Legutóbb a tanulók 16 óráig tartó iskolai foglal-
koztatása – és ez által a gyermekeket is fogadó 
könyvtárak látogatottságának visszaesése – miatt 
ajánlást fogalmaztak meg a tanintézmények 
számára, hogy a könyvtári szolgáltatást építsék 
be ebbe az időtartamba. 
 
Honlapjukon tájékoztató, nyitott blog és fórum, 
képarchívum mellett a gyermekkönyvtárakba 
hívható előadók jegyzéke is megtalálható. 
Komoly probléma, hogy a szekciónak csak 28 
fizető tagja van, miközben honlapjukon és leve-
lező listájukon 220 fő követi nyomon munkáját. 
Hogy ki, hova regisztrál, az elsősorban anyagi 
kérdés. A területi szervezetek felelőssége is fel-
hívni a figyelmet saját tagjaik és a kollégák kö-
rében a szekció fontosságára.  

A Bács-Kiskun Megyei Szervezet 1977-ben, a 
területi szervezetekre jellemző módon jött létre. 
Mára a községi könyvtárosok tagsága erősen 
megcsappant. Anyagiak mellett a távolság és a 
helyettesítés megoldatlansága okolható emiatt. 
Éves munkatervüket a tagság igényvizsgálata 
alapján állítják össze. A könyvtárak forráshiánya 
miatt a szervezet szervez megemlékezéseket, 
továbbképzéseket, tapasztalatcseréket, ha sikere-



sen pályázik. A külföldi utak mára más civil 
szervezetekkel összefogva utazási irodán keresz-
tül szerveződnek. A belföldi tapasztalatcserék 
megyén kívül egy-egy új könyvtár és környezete, 
más kulturális intézmény megtekintésével nyitot-
tak azok számára is, akik nem a tagjaik. A me-
gyén belüli látogatások fontossága, hogy a 
KSZR feladatokat nem végzők is megnézhessék 
a fejlesztéseket. Kihívást a 20–30 évesek bevo-
nása jelent a civil munkába. Motiváció a közös-
ségért tett munka öröme lehetne. 
Bazsóné Megyes Klára tájékoztatott a szerve-

zeti és működési szabályzatok helyzetéről. Dr. 
Horváth Sándor Domonkos által készített minta 
minden szervezethez eljutott. Ezt kell kiegészíte-
ni a helyi specifikumokkal. Az Alapszabálytól és 
az Ügyrendtől nem lehet eltérni, a helyi és a 
központi EB-vel az elfogadás előtt mindenkép-
pen ellenőriztetni kell. A központi SZMSZ az 
Alapszabály elfogadása után készül el, ahhoz 
csatlakoznak majd a szervezeteké és szekcióké, 
így lesz azokkal teljes. 

Molnár Jánosné az egyesület pénzügyi átala-

kulása kapcsán elmondta, hogy folyik az 
alszámlák ügyintézése. A számlaszerződést a 
Titkárság köti meg, csak Budapesten lehet mó-
dosítani. Eddig nyolc szervezeté készült el és van 
bélyegzője, januártól mindenkinek rendelkeznie 
kell vele. A 2014. évi – a szervezetekével egysé-
ges – költségvetésben a tagdíjbevételeket taná-
csos óvatosan kalkulálni.  

A Gazdasági-ügyviteli szabályzat a napi gyakor-
lat tapasztalatai alapján kiegészítve és módosítva 
kerül majd ki a honlapra az Ügyrend mellé. Lesz 
külön Pénzkezelési szabályzat is. Miszori Ildikó 
és Kosztya Adrienn, az MKE-vel szerződött 
könyvelőiroda képviselői tájékoztattak az átala-
kulással összefüggő számviteli, gazdasági kérdé-
sekben. Sajnos ahány szervezet, az annyiféle 
módon és nyomtatványon könyvel. Egyeztetésre 
került, hogy mi szükséges a szervezeti könyvelé-
sek átvételéhez, mit kell tartalmaznia az adószá-
mok megszűnésével a pénzügyi zárásnak, a lel-
tárnak és a mérlegnek – hitelesítve a helyi EB-
vel. A számviteli beszámolót mindenütt el kell 
készíteni, ahogy eddig is. Válaszoltak arra, ho-
gyan kell kezelni az átállástól a bizonylatokat, a 
számlákat, a pénztárjelentést, mit, milyen nyom-
tatványon és formában kell vezetni és nyilvántar-
tani. A házipénztár kezeléséről helyben kell ren-
delkezni szabályzat formájában. 
Minden átkerül a központ nyilvántartásába, a 
szervezetek pénzét elkülönítve kezelik. A gazda-
sági önállóság helyben megmarad, csak a szám-
viteli nyilvántartás lesz egy. Kifelé kell egysé-
gesnek lenni az egyesületnek, hiszen az az Alap-
szabály mellékletében felsorolt szervezetekkel és 
szekciókkal egy jogi személy. Az átállás minden 
szervezetben többletfeladatot jelent, az új gya-
korlathoz hozzá kell majd szokni. 

Végezetül Bazsóné Megyes Klára arra hívta fel 
a figyelmet, hogy ne hagyja senki az utolsó pil-
lanatra a Fitz-díjas könyvek jelölését. Már most 
lehet küldeni azokat a címeket, amelyek esztéti-
kailag és tartalmukban esélyesek lehetnek. 

 
 


