
1 

 

KISALFÖLDI KÖNYVTÁROSOK  
ÉS  

KÖNYVTÁRAK EGYESÜLETE  
 H- 9021 Győr, Baross Gábor u. 4. 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________   ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Beszámoló a Kisalföldi Könyvtárosok és Könyvtárak Egyesülete  

2020. évi működéséről 

A Kisalföldi Könyvtárosok és Könyvtárak Egyesülete 2020. évben - a járványügyi 
helyzet miatt rendhagyó formában igaz - a hatályos jogszabályoknak és az egyesület 
Alapszabályának megfelelően működött. Törvényi kötelezettségeinket a KSH-nak 
június 10-ig, a NAV-nak júliusban, az OBH-nak szeptember 30-ig teljesítettük.  

A vezetőség tagjai - elnök: dr. Sándor Viktória, a titkár Polczer Adél, tagok: Magdics 
Erika, Sipos Bernadett, Szabó Judit, Tóth Zsófia, az Ellenőrző Bizottság elnöke: 
Mennyeiné Várszegi Judit, tagjai: Berente Erika, Kőmüves Renáta.  
A vezetőség egy alkalommal tudott személyes értekezletet tartani, a kialakult 
járványügyi helyzet miatt. A vezetőségi kommunikáció elsősorban a vezetőségi 
levelezőlistán folyt, aminek az elnökségi tagok mellett az ellenőrző bizottság elnöke 
és tagjai is résztvevői. A vezetőség a döntéseit is ezen a fórumon keresztül hozta. 
Történtek egyeztetések telefonon is. Az új helyzet, amibe kerültünk jóval kevesebb 
lehetőséget adott a személyes találkozásokra, de a vezetőség igyekezett tartani a 
kapcsolatot a tagsággal és a közösséget igyekezett egyben tartani. 

Tagsági adatok  

2020-ban egyéni tagok: 145 fő, testületi tagok: 4 intézmény (Dr. Kovács Pál Könyvtár 
és Közösségi Tér, Győr; Huszár Gál Városi Könyvtár, Mosonmagyaróvár; Széchenyi 
István Városi Könyvtár, Sopron; Széchenyi István Egyetem Egyetemi Könyvtára, 
Győr). Az MKE tagok száma 89 fő volt. (2019. évben a taglétszám 143 fő, 3 testület, 
MKE tagok 93 fő volt.) Örömteli, hogy a szervezet továbbra is meg tudta tartani 
tagjait és a kialakult helyzetben a megyei könyvtárosai továbbra is fontosnak tartják 
az egyesületet, az MKE tagok száma néhány lemondással csökkent. 

A tagdíj bevétel 436.000,- Ft volt, ebből testületi tagdíj 40.000,- Ft, az MKE számára 
92.000,- Ft-ot utaltunk át. 
A tagdíjak továbbra sem változtak, aktív keresők 3000,- Ft; nyugdíjasok, hallgatók, 
Gyes-en, Gyed-en lévők: 1000,- Ft; testületi tagdíj: 10.000,- Ft. Azok a tagok, akik az 
MKE-nek is tagjai kívánnak lenni további 1000,- Ft-ot fizetnek, MKE tagkártya díja 
500,- Ft, valamint a KTE tagok számára kedvezményes tagsági díj 1500,- Ft abban az 
esetben, ha ők a tagdíjukat előbb a KTE számára fizetik be.  

Az egyesület kommunikációja, mint már többször utaltam rá áthelyeződött a 
virtuális kommunikációs csatornákra: az egyesület honlapjára, a tagok számára 
kialakított levelezőlistára. A honlapunk címe: http://kkke.gyorikonyvtar.hu. A 
tagok számára fenntartott levelezőlista címe: 
kkke_tagok_levelezolista@googlegroups.com. Az e-mail címmel nem rendelkezők 
számára postai úton küldtük meg a szükséges információkat. 

http://kkke.gyorikonyvtar.hu/
mailto:kkke_tagok_levelezolista@googlegroups.com
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Kapcsolatok más szervezetekkel 

Az Magyar Könyvtárosok Egyesületével társulási szerződés révén dolgozunk együtt. 
2020. évben az egyesület két küldött közgyűlést is tartott, melyeket elektronikusan 
bonyolított le, májusban a beszámoló küldöttközgyűlés, decemberben pedig az MKE 
Ellenőrző Bizottságának elnökét kellett megválasztani, valamint 
alapszabálymódosítás is történt ez alkalommal. Az MKE 2020-ban nem tartott 
Vándorgyűlést, viszont saját Youtube csatornát indított, ahol folytatódott a 
Kihívások és kompetenciák konferencia, valamint több szakmai előadást is közzétett 
a tagsága és az érdeklődő könyvtárosok számára. Tagságunk hagyományosan részt 
vett a Fitz József könyvdíj javaslattételében, és lehetőségünk volt a szavazásra is. Az 
MKE elnöke kérésére a vezetőség véleményezte a kulturális intézményekben 
foglalkoztatottak közalkalmazotti jogviszonyának átalakulásáról, valamint egyes 
kulturális tárgyú törvények módosításáról szóló törvénytervezetet. 

A Könyvtárostanárok Egyesületével való kapcsolatunkat folyamatosan fenntartjuk, 
programjaik szintén a virtuális térbe kerültek, könyvtárostanár kollégák ezt tudták 
figyelemmel kísérni.  

Együttműködési megállapodás révén támogattuk a Dr. Kovács Pál Könyvtár és 

Közösségi Tér projektjét: „Innovatív könyvtári megoldások kreatív találkozási terek 
létrehozására”. 

Szakmai programjaink, amelyek az előző évekhez képes meglehetősen szűkre 
szabottak lettek a járvány miatt: 

2020. január 28. 
Szakmai kirándulás Budapesten a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár Központi 

Könyvtárában, valamint a Szépművészeti Múzeumban megrendezett - Rubens, 
Van Dyck és a flamand festészet fénykora című kiállítás megtekintése 

2020. április 2. 
Beszámoló taggyűlés – beszámoló az egyesület 2019. évi tevékenységéről, a 
Kisalföldi Könyvtáros-díj 2019. évi díjának átadása 
Szakmai program A könyvtárosok munkajogi helyzetének megváltozása; 
előadás: A könyvtárakban foglalkoztatottak jogállásváltozásának főbb jellemzői, 
következményei. Dr. Göndör Éva Phd, egyetemi docens, Széchenyi István 
Egyetem Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Kar Kereskedelmi, Agrár- és 
Munkajogi Tanszék. Kerekasztal beszélgetés – moderátor dr. Sándor Viktória, 
résztvevők: Pázsit Marianna, a Huszár Gál Városi Könyvtár szakmai vezetője, dr. 
Takács Krisztina, a Győri SZC Baross Gábor Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági 
Technikuma könyvtárosa, Tóth Csilla, a Széchenyi István Egyetem Egyetemi 
Könyvtárának megbízott igazgatója 

2020. október 20. 
Városnéző séta Győrben – Látható és láthatatlan emlékek nyomában – Séta Győr 
zsidó múltjában és jelenében 

Az egyesület 2020. évben meg szerette volna ünnepelni alapításának 30. 

évfordulóját, erre az egyre súlyosbodó járványhelyzet miatt nem volt lehetőség, 
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ezért a vezetőség úgy döntött, hogy minden kedves tagtársunkat egy emléklappal 
ajándékoz meg. 

A Kisalföldi Könyvtáros-díj elismerés odaítélése megtörtént, aminek átadásra nem 
kerülhetett sor, a levelezőlistán hirdettük ki. 2020. évben Nagy Mária, a Széchenyi 
István Egyetem Egyetemi Könyvtára tájékoztató könyvtárosának ítélte a bizottság a 
díjat. 

A járványhelyzet végig kísérte az egész évet, a vezetőségben felmerült, hogy 
szolidaritásként a kórház Covid intenzív részlegén dolgozókat segítsük meg, a saját 
lehetőségünkhöz képest valamilyen formában. Megkeresve az ott dolgozókat, ők az 
éjszaki műszak melegétellel való ellátásának támogatását javasolták, így a vezetőség 
döntése alapján a kórházhoz közeli pizzázónál fizettünk be egy összeget, amelyet a 
kórházi dolgozók rendelésükkel használhatták fel. 

In memoriam 
Az utóbbi években sajnos több kedves kollégától kellett véglegesen búcsút 
vennünk, 2020. évben Kovács Zoltán, a Kisfaludy Károly Megyei Könyvtár 
feldolgozó osztályának nyugalmazott osztályvezetője, az egyesület egyik alapító 
tagja hagyott itt bennünket. 
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Pénzügyi beszámoló: 

LEKÖTÖTT BETÉT SZÁMLA: 

Nyitó egyenleg: 856.842,- Ft 

Záró egyenleg december 31-én  857.022,- Ft 

Bevétel: 

Kamatjóváírás 180,- Ft 

 

FOLYÓSZÁMLA EGYENLEG: 

Nyitó egyenleg: 232.175,- Ft 

Záró egyenleg december 31-én 421.797,- Ft 

Bevétel: 

Egyéni tagdíjbefizetés 126.000,- Ft 

Testületi tagdíjbefizetés 40.000,- Ft 

Készpénzbefizetés 150.000,- Ft 

Mindösszesen: 316.000,- Ft 

Kiadás 

MKE tagdíj átutalás 92.000,- Ft 

tagdíj visszautalás 4.000,- Ft 

Weboldal üzemeltetés 30.000,- Ft 

Banki költség 378,- Ft 

Mindösszesen: 126.378,- Ft 

 

HÁZI PÉNZTÁR EGYENLEGE 

Nyitó egyenleg 4.280,- Ft 

Záró egyenleg december 31-én 20.755,- Ft 

Bevétel 

Tagdíjbefizetés 270.000,- Ft 

Mindösszesen: 270.000,- Ft 
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Kiadás 

Készpénzbefizetés bankba 150.000,- Ft 

Kegyeleti költség 4.200,- Ft 

Protokoll, reprezentáció 14.810,- Ft 

Postaköltség 8.855,- Ft 

Kirándulás támogatás 34.500,- Ft 

Díj költsége 19.270,- Ft 

Jótékonyság 10.000,- Ft 

Papíráru működéshez, 
emléklaphoz 

11.890,- Ft 

Mindösszesen: 253.525,- Ft 

 

Az egyesület a 2020. pénzügyi évet 1.093.297,- Ft nyitóegyenleggel kezdte meg és 
2020. december 31-én a záróegyenlege: 1.299.574,- Ft volt. 

2020. bevételeink csak tagdíjból, valamint a minimális összegű lekötött betétből 
származtak. A tárgyévben pályázatunk a 30. éves évforduló kapcsán, de sajnos 
formai hiba miatt, érvénytelenítették a pályázatunkat, így nem kaptunk támogatást. 
Az összbevételünk 436.180,- Ft, az összkiadásunk 229.903,- Ft volt, így sikerült egy 
kis tartalékot képeznünk. A csekély számú rendezvény miatt szinte csak olyan 
kiadásunk volt, ami a működést támogatta. Az évfordulót pedig az emléklap 
elkészítésével próbáltuk emlékezetessé tenni. A vezetőség igyekezett megtartani az 
egyesület pénzügyi stabilitását, így a tartalékainkhoz nem kellett hozzányúlni. 

Ezúton szeretném megköszönni tagtársainknak, hogy életben tartják az egyesületet. 
A vezetőségi tagoknak azt a munkát, amit 2020. év során a működtetésért tettek! 

Kérem a tisztelt taggyűlést a beszámoló elfogadására. 

 
Győr, 2021. május 11. 
 

dr. Sándor Viktória 
elnök s. k. 

 


