
Beszámoló a Magyar Könyvtárosok Egyesülete Ellenőrző Bizottságának   

2003–2006. évi tevékenységéről 

Tisztelt Küldöttgyűlés! 

Mielőtt elkezdeném ismertetni az ellenőrző bizottság 2003–2006. évi tevékenységéről készült beszá-

molót,  fontosnak tartok egy megjegyzést: a bizottság munkájának megfelelő végzését nagyon meg-

nehezítette az a tény, hogy az elmúlt időszakban többször is változott az ellenőrző bizottság összeté-

tele, a most leköszönő bizottság 2005 májusában kapta mandátumát.   

A Magyar Könyvtárosok Egyesülete alapszabályának 14. § (1) bek. alapján „az egyesület – és ezen 

belül a képviseleti és ügyintéző szervek, valamint az ügyviteli apparátus – alapszabály és ügyrendi 

szabályok szerinti működését és gazdálkodását, továbbá a közhasznúság céljainak érvényesülését az 

egyesület ellenőrző bizottsága felügyeli, az egyesület, mint közhasznú szervezet felügyeleti szerve-

ként.” 

A mindenkori ellenőrző bizottság ennek alapján végezte munkáját, elsősorban úgy, hogy tagjai aktívan 

részt vettek a szervezet életében, tagjai, meghívottjai a területi és szakmai szervezetek programjai-

nak. A mindenkori elnök meghívottként állandó részt-vevője volt az elnökség és a tanács üléseinek. 

Az ellenőrző bizottság a folyamatos munka során megismert dokumentumok és adatok alapján megál-

lapítja, hogy az elmúlt időszakban az egyesület, az egyesület elnöksége, vezető szervei, továbbá a 

tagszervezetek az alapszabály által meghatározott célokat követve, az alapszabály rendelkezéseit 

figyelembe véve működtek.  

Szervezeti élet 

Az elmúlt négy évben több, sok munkát, nagy odafigyelést igénylő problémával szembesült az egye-

sület, melyekre megfelelő, minden tag számára kielégítő választ kellett találni. 

Az első a tagnyilvántartás korszerűsítése volt. Ennek keretében megújították a szoftver hátterét, egy-

értelmű tették a szükséges adatokat, kiszűrték a duplumokat, névazonosságokat. A rendszer azóta is 

jól működik, de ahhoz, hogy még megbízhatóbb és igazán napra kész legyen, szükség van a tagság 

még aktívabb közreműködésére. A tagnyilvántartás korszerűsítésének eredményeként az egyesület 

új, többfunkciós azonosító kártyával láthatja el tagjait. Az ECD-vel kötött szerződésnek köszönhetően 

a kártyatulajdonosok kedvező áron vehetnek igénybe szolgáltatásokat országszerte. 

A tagnyilvántartás korszerűsítését követte 2005-ben az egyesület alapszabályának módosítása és a 

tagdíjreform, melyet 2006 januárjában a közgyűlés elfogadott. A több hónapos előkészítő folyamatban 

a bizottság elnöke is aktívan részt vett a Horváth Sándor Domokos által vezetett munkabizottság ülé-

sein. A módosítás megfogalmazta az egyesületi tagsági hovatartozás ismérveit, valamint meghatároz-

ta a tagdíj mértékét.  

Az új alapszabálynak köszönhetően az MKE együttműködési szerződést írt alá az immár ténylegesen 

is önálló 3 egyesülettel. 



2006. október 25-én  az elnökség elfogadta az egyesület ügyrendi szabályzatát, mely az alapszabály 

26. §-a alapján készült, az ellenőrző bizottság állásfoglalását követően. Az ügyrend előkészítésében 

kiemelkedő szerepe volt az egyesület főtitkárának, Nagy Anikónak. 

Szakmai munka, rendezvények, oktatás, kommunikációs tevékenység, az egyesület képviselete, 

nemzetközi kapcsolatok 

Az egyesület elnökének írásos beszámolójából részletesen megismerhető az említett területeken vég-

zett tevékenység. Jól látható, hogy az elmúlt 4 évben a sok külső kihívásra megfelelő, szakmai választ 

kereső igény jellemezte az egyesület munkáját, minden esetben szem előtt tartva a közhasznúságnak 

való megfelelést, a tagság és a szakma érdekeinek, minél hatékonyabb érvényesítését. Ha a sok fon-

tos tevékenység közül ki kell emelni egyet, akkor az IT mentorképzést említhetjük, mellyel elismerték a 

jól működő könyvtári hálózat és a kiváló felkészültségű továbbképzésre alkalmas és a megszerzett 

ismeretek továbbadására képes könyvtárosok meglétét. A képzés tartalma megfelel az állampolgárok 

számára közhasznú ismereteket elektronikusan szolgáló könyvtár törekvéseinek, ugyanakkor a részt-

vevő könyvtárosok számára ingyenes, valamint az egyesület szakmai elismerésén kívül az esetleg 

keletkező nyereségből további közhasznú tevékenység finanszírozására nyújt lehetőséget.   

Gazdálkodás 

Az egyesület az elmúlt négy évben kiegyensúlyozott, ugyanakkor igen feszített gazdálkodást folytatott. 

A ciklus elején az elnökség jelentősen javított a gazdálkodás személyi feltételein, megteremtette a 

korszerű adminisztráció feltételeit, pro-fesszionális szakértőt vett igénybe a pályázatok megfelelő el-

készítéséhez és elszámolásához, szigorú és fegyelmezett, naprakész gazdálkodási rendet vezetett 

be. Folyamatosan törekedett a közhasznúságból adódó lehetőségek minél eredményesebb kihaszná-

lására. Ebből a célból 2006. december 1-jétől az egyesület belépett az ÁFA-körbe, ami lehetővé teszi 

a jövőben vállalkozási tevékenység folytatását, melyre egyre inkább szükség lesz. A pályázati lehető-

ségek folyamatosan csökkennek, a kifizetések egyre inkább utólag történnek, illetve működési célokra 

nagyon ritkán lehet külső forrásokat bevonni.  

Tisztelt Küldöttgyűlés! 

Őszintén sajnálom, hogy egészségi okokból nem tudok részt venni a küldöttgyűlésen, és a felmerülő 

kérdésekre ezért nem tudok választ adni. 

Tisztelettel kérem, hogy az MKE elnökségének írásos beszámolóját illetve a szóbeli kiegészítést, va-

lamint az ellenőrző bizottság szóban beterjesztett beszámolóját vitassák meg és fogadják el. 

 

Budapest, 2007. március 27. 

 

Trischlerné Lukácsy Éva 
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