
34  • Könyvtári Levelezõ/lap • 2004. május

a célja, hogy az aktuális információk a lehetõ leg-
gyorsabban és a legszélesebb körben juthassanak
el a könyvtárakhoz, Magyarországon és a határo-
kon kívül is. Emellett fórumot is biztosít a könyv-
tárosoknak a tapasztalatcserére, szakmai problé-
mák megvitatására. A lap kiadását a Nemzeti
Kulturális Örökség Minisztériuma és a Nemzeti
Kulturális Alapprogram támogatja, ezért lehet az
árát a könyvtárak számára még elfogadható szin-
ten tartani.

Dr. Fodor Péter

elnök

Közhasznúsági jelentés
a Magyar Könyvtárosok
Egyesülete
2003. évi tevékenységérõl

Az 1935-ben alapított Magyar Könyvtárosok
Egyesülete (továbbiakban MKE) az egyesüle-
tekrõl szóló 1989. évi II. törvény értelmében
bejegyzett országos hatáskörû szervezet. 2002.
március 15-étõl a közhasznú szervezetekrõl szóló
1997. évi törvény alapján regisztráltan közhasz-
nú szervezetként látja el feladatát. A Nemzeti
Civil Alapprogramról szóló 2003. évi L. tör-
vényben foglaltaknak megfelelõen teszi köteles-
ségét, él az õt megilletõ jogokkal.

Az MKE tevékenységét az alapszabályban
megfogalmazottaknak megfelelõen végzi a hatá-
lyos jogszabályok figyelembevételével, céljainak
megvalósítása során az alábbi területeken (Khtv.
26.§ c.): tudományos tevékenység, kutatás; neve-
lés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesz-
tés; kulturális tevékenység; a kulturális örökség
megóvása; a hátrányos helyzetû csoportok társadal-
mi esélyegyenlõségének javítása; a magyarországi
nemzeti és etnikai kisebbségekkel, valamint a hatá-
ron túli magyarsággal kapcsolatos tevékenység.

A Magyar Könyvtárosok
Egyesülete közhasznú
tevékenysége

1. Szervezeti élet

Az egyesület területi, szakterületi és testületi
szervezeti keretek között végzi munkáját. A jelen-

leg mûködõ tagszervezetek az alapszabály függe-
lékében rögzítettek. 2003-ban az egyesületen be-
lül nem szûnt meg és nem alakult új tagszervezet.
Az MKE taglétszáma az elmúlt évben növekvõ
tendenciát mutatott, a belépõk száma emelkedett,
bizonyítva az egyesület nyújtotta programok, szol-
gáltatások magas színvonalát és szükségességét, a
nyitottság elvének fontosságát. A tudatos szerve-
zésen túl segítette a növekedést az uniós felkészü-
lés történelmi szituációja, a szakma progresszivi-
tásának, a közös ügynek a demonstrációja.

Az elmúlt év elejéig az MKE tagszervezetei és
küldöttközgyûlése elvégezték tisztújító feladatu-
kat, így a 2003. évben a következõ négyéves cik-
lust megújult szervezeti vezetõségekkel, elnökség-
gel, új elnökkel kezdte az egyesület. A fõtitkári
funkciót azonban sem a tisztújítás során, sem év
közben nem sikerült betöltetni. A tagszervezetek
által delegált tanács tagjai megválasztották elnö-
küket. A küldöttközgyûlés egyhangúlag elfogadta
a 2002. évi közhasznúsági jelentést.

A már létezõ munkabizottságok sora kibõvült a
szervezet egyik elnökségi tagja által szervezett és
vezetett kommunikációs bizottsággal. A munkacso-
port tagjait az egyes tagszervezetek delegálták.

Az MKE elnöksége éves munkaterv és ütemterv
alapján végezte munkáját. Rendszeresen, többnyire
havonta tartotta üléseit, tevékenységét jól szolgálta a
levelezõlista. A tanács az elmúlt év során kétszer
ülésezett, véleményét, javaslatait emlékeztetõ formá-
jában juttatta el az elnökséghez.

Az egyesület vezetésének a beszámolási évben
a titkárságon több személyi kérdést kellett megol-
dania. A személyi változtatások egy része a dol-
gok természetes rendjébõl fakadt, mint az ügyve-
zetõ titkár nyugdíjba vonulása, más része a jobb,
hatékonyabb mûködés érdekében történt. Így sze-
mélycsere volt a 4 órás alkalmazás és a könyvelõi
munka területén, és a már jelzett 8 órás (ügyveze-
tõ titkár) státusnál is. A megnövekedett pályázat-
írási, szponzori kapcsolattartási feladatok, a bõvü-
lõ szolgáltatások szükségessé tették szakértõ fog-
lalkoztatását. Ennek megfelelõen az egyesület 1
fõ szakértõt foglalkoztat az év második felétõl.

Az év folyamán az elnökség folytatta admi-
nisztrációs teendõinek, az iroda mûködésének ra-
cionalizálását, ezen belül továbbvitte a nyilván-
tartások megreformálását, többféle adatbázist
hozott létre (pl. pályázati nyilvántartások, ki-
adási nyilvántartások – nem azonos a könyvelõi
nyilvántartással). Az utóbbiakat feltöltötte ada-
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tokkal az információk jobb átláthatósága, vég-
célként a tagság jobb információellátása érde-
kében. Telekommunikációs eszközparkját új fax
vásárlásával korszerûsítette.

Az egyesület irat- és dokumentumtára napra-
kész, abba – a személyiségi jogok figyelembevé-
telével – bárki betekinthet, az ügyrend által szabá-
lyozott hozzáférési rend betartásával.

2. Szakmai munka, rendezvények

Az MKE mint országos civil szakmai szerve-
zet a 2003. évi mûködése során tovább folytatta
munkáját az alapszabályban meghatározott területe-
ken, középpontba állítva az európai uniós felkészü-
lés szabta szakmai feladatokat. Ennek jegyében részt
vett az NKÖM könyvtári stratégiájának megvalósí-
tása érdekében létrehozott munkacsoportok munká-
jában. Az egyesület törekvései, cselekvési programja
harmonizálnak a könyvtári stratégia koncepciójával.
Az MKE rendezvényein markánsan jelent meg a tár-
sadalmi nyilvánosság, a kommunikációs stratégia fon-
tossága.

Az egyesület kiemelkedõ, éves nagy szakmai
seregszemléje a nagykanizsai Halis István Városi
Könyvtárban megrendezett 35. vándorgyûlés volt.

A központi témát megjelenítõ cím (A könyvtár
– kapu a világra) késõbb a szakmában sokak által
hivatkozott szlogenné vált. A rendezvényt Hiller
István kulturális miniszter nyitotta meg, jelenléte
az eseményen a könyvtárügy elismerését jelezte,
illetve annak a kormányzati deklarációnak a fi-
gyelembevételét, mely szerint az információs tár-
sadalom egyik alapintézménye a könyvtár. A 2003.
évi rendezvény elérte célját. Sikeresen irányította
rá a média és azon keresztül a társadalom figyel-
mét a könyvtárakra és a könyvtárosokra, a könyv-
tári szolgáltatások sokszínûségére.

A vándorgyûlés egy évtizede alkalmas fóruma
a kárpát-medencei magyar könyvtárosok találko-
zójának. Az a tény, hogy a rendezvény plenáris
ülésére elfogadta az egyesület meghívását Szabó
Vilmos, a határon túli magyarsággal foglalkozó hi-
vatalt felügyelõ államtitkár, mutatja, hogy e terüle-
ten is kibõvült a társadalmi párbeszédben részt vál-
laló állami intézmények száma. A vándorgyûlés aján-
ló mondatai között szerepelt és egyértelmû igény-
ként jelentkezett, hogy a határon túli magyar könyv-
tárosokat az MKE vonja be a vándorgyûlések tartal-
mi elõkészítésébe, kérjen elõadókat a különbözõ
szekciók témakörében.

A nagy látogatottságnak örvendõ programok
között említendõk a Budapesti Könyvfesztivál
Könyvtáros Klub rendezvényei annak ellenére,
hogy a korábban megszokotthoz viszonyítva nem
volt ideális a klub mûködéséhez biztosított hely-
szín. A szervezési nehézségekhez képest jó han-
gulatú, fontos elõadásoknak, könyvbemutatónak
lehettek élvezõi a látogatók. A program tematiká-
ja (Olvasáskultúra – könyvpolitika, A digitális
közvagyon és a könyvtárak szerepe a Magyar In-
formációs Társadalom Stratégiája megvalósításá-
ban, A nekünk való idõrõl – kerekasztal-beszélge-
tés, A könyvtárosok kézikönyve V. kötetének be-
mutatása) a szakmán belül és azon kívül a XXI.
század fejlõdési/fejlesztési irányaira és egyben
nagy ellentmondásaira hívta fel a figyelmet. A
problémáktól függetlenül az egyesület kapcsolatai
tovább erõsödtek a könyvkiadókkal, és a fesztivál
újabb demonstrációja volt – nemcsak a könyvtá-
ros látogatók szemében – a kulturális területen
tevékenykedõk együttmûködésének, a partnerség
jelentõségének.

A Kommunikációs Bizottság kezdeményezésé-
re az egyesület az elmúlt évben ismét megjelent a
nagy sajtóvisszhangot kapott Civiliádán. Az or-
szágos rendezvény része volt az európai uniós
felzárkóztatási civil programcsomagnak. A
nonprofit szektor kiállításán az MKE-nek módja
nyílt a társadalom szélesebb köre számára megjele-
níteni közhasznú tevékenységét. A rendezvényre
készült szórólapok széleskörûen informálták az ér-
deklõdõket a célokról, szolgáltatásokról, hazai és
nemzetközi kapcsolatokról, elérhetési adatokról.

Az MKE tagszervezetei a központi rendezvények
mellett maguk is szerveztek egy vagy többnapos
konferenciákat a könyvtári stratégia, benne a kistér-
ségi dokumentumellátás, az uniós felkészítés, a tar-
talomszolgáltatás-digitalizálás, a települési könyvtá-
rak esélyegyenlõsége, az információs társadalom, a
helyismereti gyûjtemények stb. témakörökben. A
határon túli magyar könyvtárosokkal való együttmû-
ködést középpontba állító konferenciák, egyéb ren-
dezvények száma, sikere jelzi az MKE ez irányú
tevékenységének szükségességét.

3. Az oktatási–képzési tevékenység

Az MKE elnöksége által 1999-ben létrehozott
oktatási-képzési munkacsoport 2000 elejétõl az
Informatikai és Könyvtári Szövetség (továbbiak-
ban IKSZ) kezdeményezésére a két szervezet kö-
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zös testületeként mûködött. 2003-ban a munka-
csoport vezetõje, az egyesület elnökségének tagja
a mindkét szervezetnél lezajlott tisztújítás miatt
kezdeményezte a testület újjászervezését. Az IKSZ
a felvetéssel egyetértve megtette a szükséges lé-
péseket. Az MKE elnöksége részérõl nem fogal-
mazódott meg személycserére utaló javaslat, a
korábbi ciklusban megválasztott munkatársakat
bízta meg továbbra is az egyesület álláspontjának
képviseletével e területen. Az átalakulás csak 2004
elején fejezõdött be, az IKSZ ekkorra jelölte ki de-
legált tagjait. A munkacsoport még a régi felállásban
rendkívül komoly munkát végzett: 2003 szeptembe-
rében véleményezte a „NAT – 2003” vitaanyagot,
közelebbrõl annak a könyvtári informatika követel-
ményrendszerére, fejlesztési feladataira vonatkozó
részét. Folyamatosan foglalkozott a felsõoktatás re-
formjával, az ún. bolognai folyamattal, azaz a két-
ciklusú képzés 2006-ra tervezett bevezetésével kap-
csolatos tennivalókkal. A hivatalos verziót illetõen
megfogalmazta kétségeit a képzés további sorsáról,
folyamatosan hangoztatta álláspontját, mely szerint
az informatikus-könyvtárosképzés legyen direkt
bemenetû alapképzés, legyen eurokonform, ne a
magyar nyelv és irodalom képzési ágba sorolják
be és így tovább. E kérdéskörben együttmûködött
a 2004. évi fórum elõkészítésében. Az ülésekrõl
készített emlékeztetõt, illetve adott esetben a mun-
kacsoport állásfoglalását a testület megküldte az
IKSZ és az MKE elnökségének, valamint az
NKÖM könyvtári osztályának.

A képzés másik nagy területén az akkreditált
képzési formák sokszínûsége alakult ki állandóan
bõvülõ és szükséges kínálattal. Az egyesület az
NKÖM továbbképzési projektje nyújtotta lehetõ-
ségek ellenére sok tagjának finanszírozta részará-
nyosan tanfolyami továbbképzését.

4. Kommunikációs tevékenység

Az MKE kommunikációs stratégiájának meg-
jelenítésében fontos szerepet visz a 2003-ban
megalakult Kommunikációs Bizottság. Tevékeny-
sége sokoldalú és szisztematikus. Mûködésének
sok, kézzelfogható eredményét könyvelheti el az
egyesület. A külsõ és belsõ kommunikáció érde-
kében megújította az MKE honlapját, ahol a köz-
ponti információk mellett megjelentek a tagszer-
vezetek hírei, információi is. Ismét megjelent a
Hírlevél azon tagtársakra gondolva, akik számára
nem elérhetõ az elektronikus hírforrás. A terv

szerinti komplex promóciós csomag elsõ eleme-
ként elkészült az egyesületet bemutató szórólap,
az uniós csatlakozás jegyében szervezett Civiliáda
rendezvényen az egyesület célkitûzéseit, tevékeny-
ségét prezentáló kiállítással jelent meg. A könyv-
tárosok személyi kommunikációjának fejlesztésé-
re összeállította egy hetes tréningjének program-
ját. Nagy szerepet játszott a vándorgyûlés sajtótá-
jékoztatójának megszervezésében, aminek eredmé-
nyeként rendkívüli nyilvánosságot kapott a könyv-
tárostársadalom, a könyvtárügy maga.

5. Nemzetközi kapcsolatok

Az egyesület nemzetközi szakmai szerveze-
tekkel fenntartott kapcsolatai két szervezethez
kötõdnek, az IFLA-hoz (Könyvtári Egyesületek
és Intézmények Nemzetközi Szövetsége) és az
EBLIDA-hoz (Könyvtári Információs és Doku-
mentációs Egyesületek Európai Irodája). Bár a két
szervezet folyamatos évi munkájában – anyagiak
híján – állandó képviselete továbbra sincs, mind-
két szervezet konferenciáján az MKE 2003-ban is
képviseltette magát. Az ott gyûjtött tapasztalatok,
személyes kapcsolatok jól szolgálják az együtt-
mûködést, amely különösen fontos számunkra az
Európai Unióhoz történõ csatlakozásunk során.

Az IFLA olyan globális fórum, amelyen hosszú
évtizedek óta részt vesznek a magyar szakembe-
rek. Az IFLA konferenciáját, sorrendben a hat-
vankilencediket, tavaly Berlinben rendezték meg.
Az egyesület részérõl hét fõ vett részt a rendezvé-
nyen. A részvétel finanszírozásához nagyban hoz-
zájárult az NKÖM és a Goethe Intézet. A konfe-
rencia címe alapján a fõ téma A könyvtár mint
hozzáférési pont: média – információ – kultúra
volt. A szervezet nyilvánvaló célja az volt, hogy
demonstrálják szerte a világon: a könyvtárak ma-
gas szinten képesek megfelelni az új kihívások-
nak: az információ szolgáltatásának, elhelyezésé-
nek fontos központjai mind a helyi, mind a nem-
zetközi közösségek vonatkozásában.

Az EBLIDA a könyvtárak és levéltárak hivatá-
sos lobbiszervezete az EU-ban. Küldetése az ér-
dekkijárás és a megfelelõ politikai véleményfor-
málás az Európai Parlamentnél és az Európai Bi-
zottságnál, a Régiók Bizottságában, a Miniszterek
Tanácsában és a felsorolt EU intézményeken kí-
vül az Európa Tanácsnál, valamint más releváns
nemzetközi politikaformáló intézményeknél. Az
EBLIDA mûködésének legfõbb terepei 2003 fo-
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lyamán az információs társadalom kialakításában:
a szerzõi és a szomszédos jogok; az élethosszig
tartó tanulás; a könyvtárak és a levéltárak mint a
kulturális örökség megõrzésének helyei, szerepük
a tudás társadalmában; a könyvtárak és a levéltá-
rak kereskedelmi szempontjai, ezek képviselete a
WTO és a GATS tárgyalásokon. Az EBLIDA
szervezetének az MKE a csatlakozási folyamat
során „csak” társult tagja volt. Az elmúlt két év-
ben az MKE-t és az IKSZ-et közös megbízott
képviselte ezen a fórumon.

A Bibliothek und Information Internationallal
ápolt kapcsolatoknak köszönhetõen újabb kettõ–
négy hetes németországi ösztöndíjas utakra nyílik
lehetõsége két MKE-tagnak. 2003-ban – a fogadó
fél körülményei miatt – csak szervezõmunkára ke-
rült sor, a tanulmányút 2004 folyamán valósul meg.

6. Kapcsolattartás a határon túli
könyvtárosokkal

Az MKE közhasznúsági tevékenységének egyik
területe a határon túli magyarsággal kapcsolatos
tevékenység. Hasonlóan más területekhez ez is
változásokon megy keresztül. Lassan megszûnnek
a kapcsolattartás formális elemei, átadják helyü-
ket érdemi szakmai kérdések megvitatásának. Az
együttmûködések, a meghívások mindkét oldalról
tartalmi jellegûek. A magyar könyvtárügy uniós
csatlakozására történõ felkészülésének tapasztala-
tait nagy érdeklõdéssel hallgatták a határon túli
kollégák, az egyesület tagszervezetei pedig sok
rendezvényi meghívással igyekeztek ezt megosz-
tani. Ezt a törekvést az NKÖM és az MKE egy-
aránt támogatta. Az NKÖM Nemzeti és Etnikai
Kisebbségi Fõosztálya a határon túli magyar
könyvtárosokat évek óta támogató programjának
megvalósításában igényli szervezetünk képviselõ-
jének jelenlétét. Az egyesület képviselõjén keresz-
tül javaslatot tett a pályázatkiírás témáira, részt
vett a pályamunkák értékelésében, az éves pénz-
ügyi keret elosztásában. A tárca projektje az el-
múlt év során egymillió forinttal járult hozzá a
határon túli kollégák részvételéhez a szakmai ren-
dezvényeken.

7. Az egyesület képviselete,
kapcsolatrendszere

Az MKE elnöksége az elmúlt évben áttekintet-
te kapcsolatrendszerét, eddigi együttmûködéseit.

Tovább erõsítette kapcsolatait a könyvtári szak-
mai szervezetekkel. Az IKSZ-szel közösen elõké-
szítette új együttmûködési szerzõdését. Az egye-
temi könyvtárakat képviselõ Egyetemi Könyvtár-
igazgatók Kollégiumával és az OM megfelelõ
felsõoktatási szerveivel egyik alelnökén keresztül
tartotta a kapcsolatot. Az egyházi könyvtárak egye-
sületével kiegyensúlyozott volt a viszonya. A
Magyar Könyvkiadók és Könyvterjesztõk Egye-
sületével új alapokra helyezõdött a kapcsolat. A
tárca érdekegyeztetõ ülései alkalmat adtak a KKDSZ,
a kultúra és az egyéb közgyûjteményi szféra képvi-
selõivel is szorosabb kapcsolat kiépítésére, ápolásá-
ra, a közös lobbizásra.

A társadalmi párbeszéd hangsúlyozottan volt
jelen az egyesület elmúlt évi tevékenységében. Az
MKE kapcsolatot keresett és kedvezõ fogadtatásra
talált az Esélyegyenlõségi Hivatalban (könyvtáro-
si részvétel szakértõi munkákban, dokumentumok
kidolgozásában; esélyegyenlõségi információk
megjelentetése a könyvtári szolgáltatás részeként
stb.), az OM-ben, a határon túli magyarsággal
foglalkozó hivatalban, a MEH társadalmi kapcso-
latok államtitkárságán és az NIIF irodán (könyv-
tárak bevitele a közhálóra), az Informatikai és
Hírközlési Minisztériumban, a megyei közgyûlé-
sek elnökeinél. Nem utolsó sorban említendõ, hogy
megerõsödött az egyesület korábban is jó partner-
kapcsolata az NKÖM-mel és a szakma intézmé-
nyeivel.

A könyvtári osztállyal (ma már fõosztály) két-
oldalú megbeszélések során egyeztetett stratégiát,
vitatott meg aktuális könyvtárügyi kérdéseket. Az
egyesület véleményezte az érdekeltségnövelõ tá-
mogatásról, valamint a szerzõi jogról szóló jogi
dokumentumokat, szót emelt a létszámleépítések
ügyében, a dokumentumok áfa-visszatérítésének
megszüntetése kapcsán stb. Hagyományosan pél-
dás az együttmûködés az OSZK-val, amit csak
erõsít a Könyvtári Intézettel kialakított, nagyon
konstruktív munkakapcsolat.

Az elnökség tagjai a múlt évben is részt vettek
különbözõ szakmai szervezetek és fórumok mun-
kájában. Az Országos Könyvtári Kollégium tagja-
ként mandátumát végigvitte a szervezet korábbi
elnöke. Több, szakmai kitüntetést odaítélõ kurató-
riumban végeztek munkát az egyesület megbízot-
tai. Állandó taggal képviselteti magát a szervezet
a nemzeti kulturális örökség minisztere által ado-
mányozott Széchényi Ferenc- és Szinnyei József-
díj, a Bibliotéka Emlékérem kuratóriumában. Az
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elnökség szervezte meg az elsõ ízben tavaly át-
adott Füzéki-díj emlékérem kuratóriumát és az
ünnepséget.

Az MKE, közelebbrõl a tagszervezetek ja-
vaslata alapján adta át 2003-ban (mint minden
évben) az NKÖM mûvészeti fõosztályának ve-
zetõje a Fitz József-díjat a szakmai és esztétikai
szempontból legsikeresebbnek ítélt öt könyv ki-
adójának.

Az MKE és az IKSZ által alapított, „Az év
ifjú könyvtárosa” címet és a vele járó elisme-
rést a vándorgyûlésen adta át a kuratórium el-
nöke. Az MKE alelnökén keresztül képviselteti
magát a Könyv, Könyvtár, Könyvtáros  szer-
kesztõbizottságában.

8. Gazdálkodás.
Az egyesület mûködését biztosító
anyagi források

Az egyesület céljai megvalósításához az alábbi
pénzügyi források álltak rendelkezésre.

A tervezhetõ bevételekhez sorolhatók az egyé-
ni és testületi tagok által fizetett tagdíjak és költ-
ségvetési támogatások.

A tagdíjak a költségvetés bevételi ágának
11,4%-át tették ki 2003-ban. Bár ez az arány a
2002. évhez képest (10%) javulást mutat, összeg-
szerûen a tagdíjbevétel kis mértékben (152 000
Ft-tal) az elõzõ évi alatt maradt. A 2001-ben
megfogalmazott tagdíjreform pénzügyi kihatását a
tagszervezetek gazdálkodásában szükséges ellen-
õrizni, elemezni, és ennek eredményét a tagdíjfi-
zetési rendszer tervezett módosításakor figyelem-
be venni.

A költségvetés bevételi oldalának gerincét az
NKÖM-höz és az OM-hez benyújtott pályáza-
tok révén kapott támogatások képezték. Ezek a
bevételek biztosították 2003-ban is az MKE költ-
ségvetési stabilitását és tették lehetõvé az egye-
sület alapvetõ céljainak teljesítését azzal együtt
is, hogy ezek összege a szigorúbb költségvetési
politika már érzékelhetõ következményeként
elmaradt a 2002. évitõl.

Különösen a második félévi gazdálkodásban
okozott átmeneti fizetési gondokat az a helyzet,
hogy a 2003. június 30-án elnyert NKÖM támo-
gatás (3 750 000 Ft) a számlára csak november
21-én érkezett be, a kötelezettségek pedig az
év korábbi szakaszaiban folyamatosan kelet-
keztek.

A korábbi évekhez képest jelentéktelen be-
vételi forrásnak számított a Miniszterelnöki Hi-
vatalhoz benyújtott pályázaton nyert támogatás.
A Nemzeti Civil Alapprogram törvény megal-
kotásával a pályázati rendszer ebben a szférá-
ban a 2004. évre teljesen átalakult.

A támogatás jellegû forrásokat egészítették ki
a nem tervezhetõ bevételek. Ezek közül az elsõ
helyen említendõk (súlyuknál, jelentõségüknél
fogva) az NKA-hoz benyújtott pályázatok révén
megszerzett támogatások, amelyek a központi, il-
letve tagszervezeti rendezvények kiadásait fedez-
ték. A 2003. évben szép eredményt ért el a szer-
vezet: az NKA tavaszi és õszi pályázatain össze-
sen 15 pályázat nyert. Az õszi pályázaton elnyert
összegek kiutalása azonban csak a 2004. évben
történt meg, így az pénzügyileg a 2004. évet fogja
érinteni. A 2003 õszén a Fõvárosi Önkormányzat
Civil Szervezetek és Társadalmi Kapcsolatok Bizott-
ságától pályázaton elnyert mûködési támogatás
ugyancsak a 2004. pénzügyi évben realizálódik.

Az szja 1%-ából 2003-ban befolyt bevétel fel-
használásáról a tanáccsal történõ konzultáció után
dönt majd az elnökség.

Az MKE gazdálkodási rendjének korszerûsíté-
se érdekében részben adminisztratív, részben a
gazdálkodási tevékenységet érintõ változások tör-
téntek.

Adminisztratív változást jelent a könyvelés
gépesítése: a hagyományos fõkönyvi nyilvántartás
helyett november 1-jétõl számítógépes program
segíti a munkát. Természetesen a rendszerbe
visszamenõleg a teljes 2003. év pénzügyi adatai
bekerültek, így az naprakész és sokféle visszake-
resési szempont szerint felhasználható.

A megkezdett reformot folytatva a szigorúbb
és fegyelmezettebb gazdálkodási rend kialakításá-
hoz áttekinthetõvé kell tenni – a tagszervezeteket
is magába foglalóan – az MKE egészének pénz-
ügyi helyzetét, gazdálkodását.  Ehhez a 2003.
gazdasági év lezárása után az elnökség a tagszer-
vezetektõl is egységesen kéri be a legalapvetõbb
gazdálkodási adataikat.

A forrásbõvítést a pályázati lehetõségek foko-
zottabb kihasználásával kívánja az egyesület ered-
ményesebbé tenni: a mûködéshez és a megrende-
zendõ programokhoz a központi költségvetési és
önkormányzati forrásokon kívül uniós és egyéb
források igénybevétele szükséges.

Bakos Klára

elnök


