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Beszámoló jelentés a Kisalföldi Könyvtárosok és Könyvtárak Egyesülete
(KKKE) 2013. évi tevékenységéről

Az érvényben lévő alapszabályunk értelmében és összhangban a tevékenységünkre
irányadó 2011. évi CLXXV. törvénnyel a Kisalföldi Könyvtárosok és Könyvtárak
Egyesülete 2013. évi tevékenységéről számolunk most be.

Az egyesület munkáját szervező 6 tagú elnökség éves munkaterv alapján dolgozott,
a munka szervezése érdekében két alkalommal tartott elnökségi ülést, amin
meghívottként a 3 tagú ellenőrző bizottság is részt vett. Az elnökségi tagok
kommunikációja, kapcsolattartása levelezőlistán, telefonon és személyes formában
történt és rendszeres volt. Az egyesület tagjainak e-mail, illetve levelezési címre
küldtük az információkat, valamint a www.kkmk.hu/kkke honlapon is tájékozódhattak
az egyesületi élet mindennapjairól. Adminisztrációs kötelezettségünknek eleget
tettünk: tevékenységünk előző évi összefoglalóját megküldtük az MKE tanácsának.
Az adóbevallást február 15-éig eljuttattuk a NAV-hoz, a statisztikai jelentést pedig
május 31-dikéig megküldtük a KSH-nak.

Taglétszámunk

A KKKE tagdíjának összege nem változott:
aktív dolgozóknak: 3000 Ft,
nyugdíjasoknak, tiszteletdíjas könyvtárosoknak, gyeden, gyesen lévőknek: 1000 Ft.

A KKKE-ben regisztrált egyéni tagok MKE-tagdíj befizetése ellenében lehettek tagjai
a Magyar Könyvtárosok Egyesületének. Ez további 1.000 Ft, ill. 500 Ft tagdíj
megfizetését jelentette. További szakmai szervezethez tartozást egyénileg intézett
mindenki az adott szervezettel. A testületi tagdíj mértéke a KKKE-nél 10.000 Ft, az
MKE-nél 20.000,-Ft, mindkét szervezethez tartozás tagdíja 30.000,-Ft volt.

A fent elmondottak alapján:
2013-ban 91 fő egyéni tagja volt a KKKE-nek, 75-en kértek MKE tagságot is. Ez
nagyságrendileg megegyezik az előző évi taglétszámmal. Az új MKE tagok
tagkártyát kaptak, ennek 500,-Ft-os előállítási költségét is mindenki saját maga állta.
A tagkártya egyben múzeumlátogatásra is jogosít.

A befizetett egyéni tagdíjak alakulása:
2013-ben: 250 500 Ft, ebből a KKKE tagdíj: 191 000 Ft, MKE tagdíj: 59 500 Ft.

2013-ban a testületi tagok száma 3 volt:
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Huszár Gál Városi Könyvtár (Mosonmagyaróvár), Széchenyi István Egyetem
Egyetemi Könyvtár (Győr), Széchenyi István Városi Könyvtár (Sopron), 10 -10 000,-
Ft testületi tagdíjat fizettek. A Galgóczi Erzsébet Városi Könyvtár (Győr) és a
Kisfaludy Károly Megyei Könyvtár (Győr) egyesítésével 2013. január 1-jén létrejött
Dr. Kovács Pál Megyei Könyvtár és Közösségi Tér, mint az egyesület munkáját
segítő háttérintézmény posta, telefon, és egyéb a működést segítő költségek révén
természetbeni hozzájárulással fizet testületi tagdíjat, folyamatosan támogatja az
egyesület munkáját, amit ezúton is nagyon köszönünk.
2013-ban 3 intézmény, a Huszár Gál Városi Könyvtár, a Dr. Kovács Pál Megyei
Könyvtár és Közösségi Tér és a Széchenyi István Egyetem Egyetemi Könyvtára volt
az MKE testületi tagja.

Az MKE-vel való együttműködés keretében és saját szervezésben végzett
tevékenységünk eredményeképpen tagtársaink továbbképzéseken bővíthették
szakmai ismereteiket. Szakmai munkánk 2013-ban:
� Április 5-én pályázatot adtunk be a Nemzeti Kulturális Alapprogram

Közgyűjtemények Kollégiuma 2. témájának c. pontjára Szakmai továbbképzések
szervezésére, lebonyolítására. Regionális szakmai továbbképzést terveztünk  a
Könyvtári Hétre, 2013. október 8-ára Győr-Moson-Sopron, Vas, Veszprém- és
Zala megye könyvtárosainak, valamint a határontúli partner könyvtárak
Dunaszerdahely, Érsekújvár, Somorja könyvtárosainak E-könyvtár, E-könyv, E-
kommunikáció témában. 695.250,-Ft támogatásra pályáztunk terembérlet,
útiköltség, előadói tiszteletdíj és csoportos étkeztetés költségeire.

� Az  április 18-től 21-ig tartó XX. Budapesti Nemzetközi Könyvfesztiválon a Magyar
Könyvtárosok Egyesületének Könyvtáros Klubjában az MKE szervezetei,
könyvtárak és kiadók tartották programjaikat. Az egyesületi tagok díjmentesen
látogathatták a rendezvényt.

� Az MKE május 8-dikai közhasznúsági küldöttközgyűlésén egyéni küldöttként
Gyurics Zoltánné, Mennyeiné Várszegi Judit, Szabó Judit és Winkler Csabáné
képviselte az egyesületet, a küldöttközgyűlésen részt vettek az MKE testületi
tagdíjat fizető intézmények képviselői is. Az alábbi napirendi pontokat tárgyalta a
közgyűlés: beszámoló az előző évben végzett munkáról, közhasznúsági jelentés,
az Ellenőrző Bizottság jelentése, hozzászólások, vita az elhangzottakról, majd
döntés a közhasznúsági jelentésről, az MKE egységes ügyviteli, nyilvántartási és
könyvelési rendszerének szabályzata, ügyvitel finanszírozás – tagdíj javaslat,
valamint az Alapszabály módosítása.

� Május 22-26. közötti szakmai kirándulásunk úticélja a Garda-tó és környéke volt.
Ízelítőt kaptunk Padova, a Garda-tó, Mantova, Cremona, Milánó és Verona
nevezetességeiből. Szakmai programként látogatást tettünk Cremonában a
Megyei Könyvtárban.

� 2013. július 18-20. között Eger adott otthont az MKE 45. vándorgyűlésének. A
vándorgyűlés témája: Szabad tudásáramlás, egyenlő hozzáférés – könyvtárak az
európai állampolgárokért. Egyesületünk a részvételi díj kifizetésével támogatta az
egyesületi tagok részvételét.

� 2013. augusztus 6-án a győri Szentlélek-templom altemplomában vettünk végső
búcsút a 86. évében elhunyt Mezei Györgytől, a győri városi könyvtár
nyugalmazott igazgatójától, a Kisalföldi Könyvtárosok és Könyvtárak Egyesülete
alapító elnökétől. A szakma nevében egyesületünk elnöke Szabó Judit búcsúzott
Tőle.
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� Szeptember 17-én közgyűlést tartottunk. Napirendi pontok voltak:
Beszámoló a Kisalföldi Könyvtárosok és Könyvtárak Egyesülete 2012. évi
tevékenységéről. Az Ellenőrző Bizottság beszámolója.
Hozzászólások, szavazás a beszámolókról.
Az egyesület alapszabályának módosítása.
A közgyűlést követően aktuális kérdésekről adtunk tájékoztatást: A Dr. Kovács Pál
Megyei Könyvtár és Közösségi Tér szakmai célkitűzései, fejlesztési koncepciója,
KSZR tevékenység. Előadó: Dr. Horváth Sándor Domonkos igazgató.
Dán és olasz könyvtári tapasztalatok.
Előadó: Dr. Horváth Sándor Domonkos igazgató és Szilvási Krisztián.

� A könyvtári héten, október 8-án regionális szakmai konferenciát tartottunk az NKA
pályázaton nyert 600.000,-Ft-os támogatás segítségével. A téma: E-KÖNYVTÁR –
E-KÖNYV – E-KOMMUNIKÁCIÓ. Program: Magyar Elektronikus Könyvtár:
gyarapítás, szolgáltatás (Előadó Moldován István – OSZK E-szolgáltatási
Igazgatósága E-könyvtári Szolgáltatások Osztályának osztályvezetője),
Kalandozás az e-könyvek világában (Előadó: dr. Kerekes Pál informatikai
szakíró). Az e-könyv és a nyomtatott könyv együttélése (Előadó: Csordás Attila
– eKönyv Magyarország Kft. ügyvezető igazgatója). E-könyvek, e-tartalmak és e-
eszközök hasznosítása könyvtári környezetben címmel dr. Bázing Zsuzsa, a
Dialóg Campus Kiadó ügyvezető igazgatója tartott volna előadást. Az előadó a
konferencia reggelén betegség miatt lemondta az előadását. A többi előadó ennek
ismeretében a saját előadásának keretében tárgyalta a témát. E-kommunikációs
eszközök és tartalmak napjainkban (Előadó: Winkler Anna – X-Meditor Kft.
üzletágvezetője). E-book-olvasók és e-bookok: bemutató és konzultáció
(Előadó: Raczenböck Kálmán R2-Media Kft).

� Október 9-én MKE elnökségi ülésen meghívottként vettek részt a KTE, a CSMKE
és a KKKE elnöke illetve az önálló egyesületek képviselői. A szervezetek közötti
együttműködés kereteinek átgondolására szólt a beszélgetés. A szakmai
érdekképviselet, a kommunikáció javítása, az MKE és elnöksége szakmai
szerepvállalásának  nagy nyilvánosság előtti nyomatékosítása tárgykörben voltak
észrevételei a szervezeteknek. A kapcsolatépítés és kommunikáció
kölcsönösségére helyeztük a hangsúlyt.

� Október 15. Szakmai kirándulás a könyvtári héten a Szigliget - Tihany -
Balatonfüred útvonalon. Könyvtárlátogatás a balatonfüredi Városi Könyvtárban.

Pénzügyi adatok:

Lekötött betét számla 2013.

Nyitó egyenleg 1.184.629,-Ft
Záró egyenleg december 30-án 845.462,-Ft
Csökkenés 339.167,-Ft

Bevétel:

Kamatjóváírás 10.833,-Ft
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Kiadás:

Átvezetés folyószámlára 350.000,-Ft

A betétszámla részfelmondásával 350.000,-Ft-ot vezettettünk át a folyószámlánkra,
onnan felvéve a pénztárba került a májusi szakmai kirándulás, valamint  az októberi
regionális konferencia költségeinek biztosítására.

Folyószámla egyenleg 2013.

Nyitó egyenleg 70.736,-Ft
Záró egyenleg december 31-én 46.732,-Ft

Bevétel:

Egyéni tagdíjbefizetés 11.000,-Ft
Testületi tagdíjbefizetés 30.000,-Ft
NKA pályázati támogatás 600.000,-Ft
Átvezetés alszámláról 350.000,-Ft
Készpénz befizetés 67.000,-Ft
Kamatjóváírás 73,- Ft
Összesen: 1.058.073,-Ft

Kiadás:

MKE tagdíjbefizetés 64.000,-Ft
Vándorgyűlés részvételi díj 30.998,-Ft
Játéktan képzés útiköltsége (3 fő) 38.950,-Ft
NKA pályázat díja 5.000,-Ft
Előadói tiszteletdíj (5 előadó) 400.000,-Ft
Terembérlet 35.000,-Ft
Csoportos étkeztetés 148.750,-Ft
Készpénzfelvétel 350.000,-Ft
Banki jutalék 3.079,-Ft
Zárlati díj 6.300,-Ft
Összesen: 1.082.077,-Ft

Házipénztár egyenlege 2013.

Nyitó egyenleg 2.655,-Ft
Záró egyenleg december 31-én 360.655,-Ft

Bevétel:
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Egyéni tagdíjbefizetés 244.000,-Ft
Készpénzfelvétel 350.000,-Ft
Összesen 594.000,-Ft

Kiadás:

Készpénzfizetés folyószámlára 67.000,-Ft
NKA pályázat jogi dokumentációjának
postaköltsége

665,-Ft

Előadók útiköltsége (2 fő) 9.150,-Ft
Kirándulás utiköltség támogatása 114.100,-Ft
Protokoll, reprezentáció 21.220,-Ft
Temetési búcsúztatóval kapcsolatos
költségek (gyászjelentés, koszorú)

23.865,-Ft

Összesen 236.000,-Ft

A 2013-as pénzügyi évet 1.258.020,-Ft nyitó összeggel kezdtük és 1.252.849,-Ft-
al zártuk.

Az egyesület anyagi helyzete stabil, a továbbiakban is arra törekszünk, hogy ennek
fenntartása mellett folyamatosan támogassuk az egyesület tagjainak szakmai
fejlődését.

Kérem a közgyűlés résztvevőit, fogadják el a KKKE 2013. évi munkájáról szóló
beszámolót.

Köszönöm!

Győr, 2014. május 20.

Szabó Judit
      elnök


