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Tisztújítás az MKE Komárom-
Esztergom Megyei Szervezetének 
élén  

Kissné Anda Klára 

 

2019. március 6-án tisztújító 

taggyűlést tartott a Magyar 

Könyvtárosok Egyesületének 

Komárom-Esztergom Megyei 

Szervezete a tatai Móricz 

Zsigmond Városi Könyvtárban. 

Az eredeti napirendi pontok szerint a taggyűlést 

Kissné Anda Klára, az MKE megyei szervezeté-

nek leköszönő elnöke nyitotta meg. A tavalyi 

évben történtek kiemelése mellett beszámolt az 

elmúlt négy évben végzett munkáról és eredmé-

nyekről is. 

Elmondta, hogy a taglétszámot ugyan sikerült 

hellyel-közzel tartani, azonban általános tenden-

cia a nyugdíjas tagok számának emelkedése az 

aktívakkal szemben. 2018-ban a Tatán szervezett 

első vándorgyűlés résztvevői közül Halmi Er-

zsébet és Mészáros Antal tiszteletbeli tagságát 

kezdeményezte. Vannak más szekcióban regiszt-

rált tagjaink, míg az MKE munkabizottságaiban 

már nincs képviselete a Szervezetnek.  

Mint mondta, a jövőre nézve megoldást kell ta-

lálni nem csak az új munkatársak és a fiatalok 

aktivizálására, hanem arra is, hogy a bérhelyzet 

miatt hitüket vesztett régi dolgozók (újra) csatla-

kozzanak az egyesülethez. Fontos látni ugyanis, 

hogy az érdekérvényesítés során az MKE a 

szakmai környezet és tudás, a képzés és kompe-

tenciák terén, valamint a jogszabályi háttér alakí-

tásában lép fel – méghozzá hatékonyan és ered-

ményesen. A bérhelyzet és munkakörülmények 

javításának érdekérvényesítő szerve a szakszer-

vezet, azaz a KKDSZ (Közgyűjteményi és Köz-

művelődési Dolgozók Szakszervezete). 

Az érdekérvényesítés érdekében a 2015-ben 

megválasztott vezetőség első útja a megyeszék-

hely elöljáróihoz vezetett, ahol sikerült tisztázni 

az egyesület és a megyei szervezet szerepét, a 

megyei könyvtártól elkülönülő voltát. Az elnök a 

megyében végzett szakmai érdekérvényesítés 

egyik legnagyobb eredményének tartotta, hogy a 

2015–2018. évi ciklus alatt a könyvtárosok vi-

lágnapjához kapcsolódva évente sikerült a Szer-

vezetnek magára vonni a fenntartók és – célja 

szerint – a könyvtárlátogatókon túl a szélesebb 

társadalom figyelmét. Rendszeresen csaknem 

húsz intézményfenntartó engedélyezte a megye-

beli könyvtárak zárvatartását szakmai program 

mellett a munka elismerésére is alkalmat adva 

vagy éppen azt saját hatáskörében jutalmazva. 

 

Az intézményfenntartók figyelmét az sem kerül-

te el, hogy az egyesület szakmai véleményét fi-

gyelembe kell venni az igazgatói pályázatok bí-

rálása során. Bizottsági meghívást a szervezeti 

elnök négy alkalommal kapott. 
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Szintén az érdekérvényesítés eredménye, hogy 

az utóbbi években a megyeszékhely önkormány-

zata szakmai program megvalósítására is lehető-

séget adott pályázati felhívásaiban. Ennek kö-

szönhetően kapott forrástámogatást 2015-ben az 

MKE KEMSZ 55 éves fennállását ünneplő prog-

ram és elektronikus kiadvány, valamint az első 

vándorgyűlésre visszatekintő emlékülés 2018 

októberében, amelyen az egykori résztvevők 

közül többen is megszólaltak.  A 47. Komárom-

Esztergom Megyei Könyvtári Hét szakmai kon-

ferenciáját a Szervezet eddigi tevékenységét be-

mutató kiállítás színesítette.  

 

MKE KEMSZ ünnepi program. 2018. október 1. Balról 

jobbra Ablonczy Dánielné, Barátné dr. Hajdu Ágnes, 

Kissné Anda Klára. Fotó: Török Csaba 

Itt említette meg, hogy a tavalyi évet az 50. 

MKE vándorgyűlés miatt az elsőre történő meg-

emlékezés is kísérte. Kiemelt figyelmet fordított 

erre az MKE Elnökség: 2018. április 25-én tatai 

kihelyezett ülését követően az önkormányzat 

dísztermében műhelykonferenciát szervezett, 

majd megkoszorúzta a művelődési ház falán a 

40. évfordulón elhelyezett emléktáblát.  

Saját díja ugyan nincs a Szervezetnek, de az el-

múlt ciklusban több alkalommal terjesztette fel 

tagjait kitüntetésre. Az elnök kiemelte, hogy 

büszke arra, hogy Kecskés Ildikó, a Szlovákiai 

Magyar Könyvtárosok Egyesületének elnöke 

(akkor még titkára) MKE Egyesületi Munkáért 

Emlékérmet kaphatott 2016-ban a Szervezet ja-

vaslatára. 

Szerényen, de volt lehetőség támogatni a Szer-

vezet tatai és dorogi testületi tagjainak program-

jait. Támogatásban részesülhettek az MKE ván-

dorgyűléseken résztvevő tagok, valamint a Szer-

vezet színházbérleti pályázata, illetve saját gaz-

dálkodása eredményeként juttatta tagjait ingye-

nesen színházi élményekhez. 

Tanulmányutak szolgálták a szakmai tapasztalat-

cserét és hazánk kulturális értékeinek megisme-

rését, amelyre tagságtól függetlenül mások is 

jelentkezhettek. Kiemelkedik ezek sorából a 

keszthelyi kirándulás 2018-ban a Helikon könyv-

tár megtekintésével, Asbóth Zsolt vezetésével. 

Az elnök megjegyezte: nem mindig voltak ilyen 

sikeresek a tanulmányutak, volt példa a kevés 

jelentkező miatt elmaradt útra is. Fontos, hogy a 

munkaterv elfogadásakor tapasztalt lelkesedés 

mellett egy szakmai kirándulás kigazdálkodható 

legyen.  

A megyében szervezett szakmai tapasztalatcse-

rék voltak arra hivatottak, hogy megismerjük 

egymást és a társintézményeket. 2018-ban egy 

tatai gyermekfoglalkozás részesei lehettek a je-

lenlevők. Megosztották egymással ötleteiket, és 

Tata kevésbé ismert értékeinek végig látogatásá-

val zárták a napot.  

A szervezett kulturális programok sorában emlí-

tette az elnök a tavalyi ünnepi könyvhét alkal-

mával a Petőfi Irodalmi Múzeumban aktuális 

Szabó Magda-, Arany János-kiállítás, Tamási 

Áron emlékszoba megtekintését és a Vörösmarty 

téren tett látogatást. Volt példa a négy év alatt a 

Szépművészeti Múzeum kiállításainak megtekin-

tésére és bográcsozásra is. 

Szintén 2018. és ezzel az előző ciklus egyik leg-

nagyobb eredménye, hogy elnökségi javaslatra a 

József Attila Megyei és Városi Könyvtár megpá-

lyázta az IFLA (International Federation of Lib-

rary Associations and Institutions, Könyvtári 

Egyesületek és Szervezetek Nemzetközi Szövet-

sége) Zöld Könyvtár Díját, és 32 pályázó közül a 

nyertest követő első öt helyezett közé került ─ 

elismerést szerezve Magyarországnak is. Hozzá-

vetőleg az elnök kiemelte a tragikus körülmé-

nyek között elhunyt Bartók Gertrud szerepét, aki 

nem csak a pályázati anyagot fordította, hanem 

az MKE EB tagjaként és a digitalizálási jogsza-



bálytervezet véleményezőjeként is jelentős mun-

kát végzett. 

A Kemlib egyesületi rovatából a munkatársak 

rendszeresen értesülhettek akár a Szervezet prog-

ramjairól, akár a Tanács, vagy tágan az MKE 

tevékenységéről. A saját híreket közölte a 

Könyvtárvilág és az MKE honlapja is. A tagok-

nak szóló pályázati és egyéb felhívásokról a 

szervezeti levelezés tájékoztatott. 

 

Tapasztalatcsere Tatán. Goldschmidt Éva bemutató 

órája. Fotó: Kissné Anda Klára 

Feketsné Kisvarga Anita titkár a 2015 és 2018 

közötti időszak főbb költségvetési irányait mu-

tatta be. A taglétszám nyilvánvalóan rányomja 

bélyegét a regisztrációs díjakból gazdálkodó 

szervezet anyagi helyzetére. A nyugdíjasok ará-

nyának növekedésével függ össze a tagdíjbevéte-

lek folyamatos csökkenése.  

Pályázati forráshoz két alkalommal jutott a Szer-

vezet. (2015-ben 60.000 Ft; 2018-ban 63.500 Ft), 

Ezt programszervezésre és az azzal összefüggő 

kiadásokra fordítottuk (étkezés, kiadvány, posta-

költség, reprezentáció).  

A Jászai Mari Színház színházpályázati támoga-

tása mellett az egyéb kulturális támogatásra for-

dított összegek 2015 óta folyamatosan csökken-

tek a keret miatt. Ennek ellenére a költségvetés-

ben még megmaradhatott az MKE vándorgyűlé-

seken való részvétel támogatása, a szakmai kon-

ferenciák, küldöttközgyűlések és alkalmanként 

az előadók útiköltség-támogatása. Évente 10–10 

ezer forinttal járult hozzá együttműködési megál-

lapodása alapján testületi tagjainak programjai-

hoz. Jellemzővé váltak a „batyus vendéglátással” 

megtartott taggyűlések. 

A legnagyobb kiadást minden évben a szakmai 

kirándulások autóbusz-költsége jelentette, 

amelynek csak egy részét – előirányzottan két-

harmadát – fedezték a részvételi díjak elegendő 

létszám esetén. 

Összegezve a Szervezet gazdálkodását, megálla-

pítható, hogy a 2015. és 2017. évet sikerült pozi-

tív egyenleggel zárni, a 2015. január 1-ei kezdő-

tőke 141.123 Ft 2018. december 31-ére 53.436 

Ft-ra apadt. A 2018. évi kezdőtőkéhez képest 

azonban csak 9.394 Ft a veszteség. A jelenlegi 

tartalék meghaladja a 2017. évi kezdőtőkét: 

50.139 Ft. Jelenleg mind a folyószámlán, mind 

pedig a házipénztárban elegendő a tartalék, 

amely a tagdíjbefizetések időszakát követően 

emelkedni fog.  

A pénzügyi beszámolót követően az MKE 

KEMSZ Ellenőrző Bizottsága nevében Takács 

Anna EB elnök számolt be a gazdasági-pénzügyi 

felülvizsgálat eredményéről. Mint mondta, ennek 

során problémát nem találtak, a Szervezet admi-

nisztrációja és dokumentációja rendezett, pontos 

és szabályszerű. A beszámolók elfogadásával a 

2015–2018-as ciklus lezárásra került. Kissné 

Anda Klára elnök megköszönte a vezetőség 

munkáját és az eddigi támogatást a feladatok 

ellátásához. 

A taggyűlés az új ciklus tisztségviselőinek meg-

választásával folytatódott. A Választási Bizott-

ság elnöke, Bergerné Gere Ida számolt be az Ács 

Lajosnéval és Varga Zsuzsannával, mint felkért 

bizottsági tagokkal közös, tisztújítást előkészítő 

munkájáról. A jelölőlisták és a jelölések elfoga-

dása nyomán kialakult helyzet miatt szavazásra 

bocsátotta, hogy a szervezeti SZMSZ rendelke-

zését módosítva ne csak a legalább egy éves tag-

sággal rendelkező tagok szavazhassanak, továb-

bá az elnökjelölt csak az adott poszton legyen 

jelölhető, valamint ezzel egyidejűleg csökkent-

sük a választható vezetőség tagjainak számát 

elnökkel együtt 5 fősre. A javaslatokat a csekély 

taglétszám támasztotta alá. Az egyhangú bele-

egyező nyílt szavazást követően a tagság megvá-

lasztotta Szavazatszámláló Bizottságába Márku 

Mónikát és Fegyverneki Erzsébetet. 



 

ifj. Gyüszi László MKE KEMSZ elnök.  

Fotó Pásztor Péter 

A tisztújító szavazás eredményeként az MKE 

Komárom-Esztergom Megyei Szervezetének új 

vezetősége: 

Elnök: ifj. Gyüszi László.  

Vezetőségi tagok: Kristófné Szabó Szerafina, 

Nagy Katalin, Rigláné Berczeli Mária, Suller 

Ildikó. A vezetőség póttagja Szűcs Imréné, aki-

nek egyöntetű EB tagként megválasztása miatt a 

tagság arról is szavazott, hogy amint aktuálissá 

válna a vezetőség rendes tagjaként dolgoznia, a 

Szervezet új választást ír ki.  

Az Ellenőrző Bizottság elnöke maradt Takács 

Anna.  

Az EB tagjai: Kiss Csabáné és Szűcs Imréné; 

póttagja Tanczerné Jakus Emőke.  

Képviselő a Tanácsban Gurinné Pintér Gabriel-

la.  

A szervezet küldöttei: Gurinné Pintér Gabriella 

és ifj. Gyüszi László; pótküldött Bognár Tímea.  

A választás után Kissné Anda Klára leköszönő 

elnök szorgalmazta, hogy a vezetőség mielőbb 

üljön össze a feladatátadás is gördülékenysége 

miatt. Megköszönte a tagság 2015–2018-as cik-

lusban tapasztalt támogató együttműködését és 

gratulált a megválasztottaknak. 

Ifj. Gyüszi László megválasztott elnök megkö-

szönte a bizalmat, és kifejezte reményét, hogy a 

József Attila Megyei és Városi Könyvtár felújí-

tása és költözése nem fogja akadályozni őt az 

elnöki feladatok ellátásában. A taggyűlés részt-

vevőit szerény ajándékkal köszöntötte a Nem-

zetközi Nőnap alkalmából, majd a 2019. évi 

munkatervről és költségvetésről döntöttek a 

résztvevők, akik ezúttal is bőséges „terülj, terülj 

asztalkámmal” gondoskodtak a vendéglátásról.  

Köszönet mindenkinek, aki nem üres kézzel ér-

kezett, és külön köszönet illeti a tatai kollégákat 

az előkészületekért! A finomabbnál finomabb 

falatok mellett kialakult beszélgetések tették 

igazán közösségivé ezt az eseményt. Kívánom, 

hogy minél többen tapasztalhassák meg egyesü-

leti tagként is ezt az életérzést, a munkahelyen 

kívüli szakmai közösség összetartó erejét, meg-

ismerve egymást, értékelve mások munkáját! Az 

egyesület nyitott tagjai előtt, a szakma megér-

demel ennyit! 

 

Kissné Anda leköszönő egyesületi elnök. Fotó: Török Csaba 
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