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Beszámoló, értékelés és 2014. évi 
tervek a megyei szervezet taggyűlé-
sén 
 
Kissné Anda Klára 

 
Szinte nőnapra esett idén a megyei szervezet évi 
rendes taggyűlése. Hogy emiatt-e vagy sem, 
szinte a határozatképesség szélén táncolt a részt-
vevők száma. Sajnos sokan elfelejtik, hogy a 
tagoknak nem csak jogaik vannak - élvezhetik az 
egyesület erkölcsi, szakmai és anyagi támogatá-
sát -, hanem kötelességeik is, többek között egy 
évben egyszer részt kell venniük a taggyűlésen. 
Hiába az elvi támogatás és a tagdíj, ha a szerve-
zet legmagasabb döntéshozó szerve, a taggyűlés 
határozatképtelen és emiatt ellehetetlenül a mun-
ka. Egymást illik megtisztelni a részvétellel! 

A vezetőség a napirend előtt kérte a taggyűlés 
felhatalmazását munkája meghosszabbításához. 
Hiába vannak négy éve „hivatalban” a szervezet 
tisztségviselői, az Alapszabály szerint a megyei 
tisztújítást az MKE tisztújítás előtt kell megtar-
tani.  Ez utóbbi 2015-ben esedékes (a jelölteken 
már lehet gondolkodni). A célszerűség indokolta, 
a tagok pedig megszavazták, hogy a jelenlegi 
mandátumok egy évvel hosszabbodjanak.  

A napirend szerint Kristófné Szabó Szerafina, a 
szervezet elnöke számolt be és értékelte a tavalyi 

munkát. Megdöbbentőnek tartotta, hogy az 57 
fős tagságból kilencen is kiléptek 2013-ban. Arra 
kért mindenkit, hogy munkahelyén, környezeté-
ben beszéljenek többet az egyesületről, a szerve-
zeti munkáról és az eredményekről. 
 
Az elkészült szabályzatok, a képviselet és a szer-
vezet kapcsolatainak számbavétele után a meg-
valósult programokról beszélt. Mind az almásfü-

zitői, mind a felvidéki látogatás jól sikerült. Vol-
tak néhányan Egerben a Vándorgyűlésen, hasz-
nosnak bizonyultak a társszervezetek rendezvé-
nyei, valamint az OKK műhelybeszélgetései.  
Sem a pályázati lehetőségek, sem a civil rendez-
vények nem jártak jelentős sikerrel az év során. 
Ez volt az egyik ok, amiért a workshopok elma-
radtak. 
 
2013. november közepétől a szervezet adószáma 
megszűnt, immár jogszabályszerűen működik az 
MKE keretein belül. Nem volt egyszerű elérni a 
NAV-nál…  

Kissné Anda Klára a szervezet pénzügyeiről 
számolt be párhuzamot vonva 2012-vel. A tag-
díjbevétel közel 15 ezer forinttal, a kirándulás 
részvételi díja a külföldi út áfamentessége miatt 
eredményezett többletet és gyarapodott a testüle-
ti tagok száma, ami e szempontból szintén nem 
mellékes. 
 
Ugyanakkor az előző évből áthúzódó könyvelési 
költség, valamint az MKE közös könyveléséhez 
kért egyszeri támogatás jelentős terhet jelentett a 
szervezet költségvetésében. Ez utóbbi volt az ára 
annak – és a 2014. januártól megemelt tagdíjak -, 
hogy idén nem kell erre a költségnemre tervezni.  
Mindezek ellenére a Vándorgyűlésen való rész-
vételt megemelt keretből sikerült támogatni, dup-
la esély volt a színházlátogatás támogatására és 
ingyenes volt a tagok almásfüzitői programja a 
belépődíjak átvállalása miatt.  
 
Az év során, a saját folyószámla megszüntetése 
magával vonta a takarékszelvény felbontását.  
Összességében a bevételi oldalon 326 573 forint, 
míg a kiadásin 368 483 forint áll. A 2013. január 
1-jén rendelkezésre álló 178446 forint december 
31.-ére 136 536 forintra apadt. 



Az MKE és a Tanács 2013-ban végzett munká-

járól a KemLib előző számában olvasható Kissné 
Anda Klára összefoglalása (24-28. oldal).  

Nem kis várakozás előzte meg a taggyűlést, hogy 
a 2012-ben elkészült, de határozatképtelenség 
miatt soha el nem fogadott szervezeti és műkö-

dési szabályzatról ez alkalommal sikerül-e dön-
teni. A 2013. évi küldöttközgyűlés által módosí-
tott Alapszabályhoz igazítva, egységes minta 
szerint kellett most átdolgozni. Az MKE Ellen-
őrző bizottságának elnöke jóváhagyása a tagok-
ban sem hagyott kétséget, így a megyei SZMSZ 
végre az Alapszabály mellékletét képezheti. 

A 2014. évi munkaterv sem nélkülözheti a „kö-
telező elemeket”: szabályzatok (irattári és pénz-
ügyi) pótlása, adminisztráció többlet, irattár-
rendezés, képviselet, bizottsági munka, szakma-
politikai és érdekvédelmi feladatok. Ez szinte 
láthatatlan, de elengedhetetlen részét képezi az 
egyesületi munkának. 

A szakmai ismeretek szinten tartását segítheti az 
MKE és társszervezetek szakmai napjain, ta-
nácskozásain való részvétel. Ezek sorába illesz-
kedik a Vándorgyűlés, amely mindig az aktuális 
kérdéseket tűzi napirendre, vagy a könyvfeszti-

vál. 
 
Májusban felvidéki kollégák érkeznek szakmai 
tapasztalatcserére. A komáromi és tatai kollégák 
mellett a megyei könyvtár lesz vendéglátójuk.  
A megyei szervezet részt kíván venni a könyvtári 
hét programsorozatában, és nem feledkezik meg 
testületi tagjainak rendezvénytámogatásáról sem.  
Komoly vitát váltott ki, hogy a szervezet milyen 
módon karolja fel a nyugdíjas könyvtárosokat. A 
kérdést a szakszervezettel egyezteti és nem sza-

bad kihagyni a véleménynyilvánításból az érin-
tetteket sem. 
Továbbképzésre – témára és alkalomra – nem 
volt javaslat, de annál nagyobb és hangosabb 
érdeklődés övezte a kirándulásterveket. A tagság 
úgy döntött, hogy májusban Szegedre szervezi 
meg tanulmányútját börtönkönyvtár-látogatással, 
a megyén belül pedig Nyergesújfalu könyvtárát, 
kulturális értékeit és Pusztamarót emlékhelyeit 
tekinti meg. 
 
A szervezet 2014-ben ismét biztosítani kívánja 
tagjainak a csoportos és egyéni kulturális kikap-
csolódás lehetőségét. Ám ezúttal nem színház-
bérlettel, hanem az érdeklődésre számot tartó 
előadások jegyigényét (korlátozott számban) 
támogatná. 

A szervezet eredményes és színvonalas műkö-

dése feltételezi a tagok aktív közreműködését. 
Ne feledjük, az egyesület alulról szerveződő 
szervezet, szakmai végzettségtől függetlenül a 
könyvtárakban dolgozókért, a szakmai színvo-
nalért igyekszik többet tenni. A hivatalin túl ez a 
civil többletmunka közvetve vagy közvetlenül 
segíti a könyvtárak társadalmi megítélését, for-
málója lehet a közvéleménynek az innen indított 
javaslatok, akciók, mozgalmak által.  

Az MKE joggal kéri a támogatást. Az eredmé-
nyes munka és a PR nem egy munkacsoport tag-
jain múlik, mindannyian kellünk hozzá: ismerjük 
meg munkáját, beszéljünk róla, tegye hozzá 
mindenki a maga ötletét, véleményét, javaslatát. 
Az erkölcsi támogatás a szakma képviselőitől, 
benne dolgozóktól elvárt. Ha pedig valaki a ta-
gok sorából vagy másként nyújtja a munkához 
segítségét, a szakma nevében köszönjük! 
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