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BESZÁMOLÓ 

2011 évben végzett munkáról 

1. Tagsági információk 

Az egyesületben 125 egyéni tag regisztrálta magát és 15 könyvtár testületi tagként támogatta a 
szervezetet. A tagdíjbefizetés fegyelmezett volt, a befizetések 74 %-a márciusig megtörtént, a többi 
befizetés –egy-két kivételtıl eltekintve - a júniusi könyvtáros napot megelızıen zajlott. 
Az egyéni tagok döntı hányada aktív könyvtáros, elenyészı a nyugdíjas illetve a GYES-en levı 
tagtárs. A nyugdíjas könyvtárosokat, azokat is, akik nem tagjai az egyesületnek, a Pest megyei 
könyvtáros napra meghívjuk és vendégül látjuk. 
A tagság korszerinti megoszlása: 

 

Korcsoport 
 

Fı % 

24 év alatt 0 0 
25-30 év között 6 4.62 
31-40 21 16.15 
41-50 34 26.15 
51-62 59 45.38 
62 felett 10 7.69 
Mindösszesen 130 fı 100.00 

A tagság több mint felét, (53 %) az 50 év feletti könyvtárosok alkotják. Nagyon kevés a 30 év 
alatti tagok száma, annak ellenére, hogy a Nagy Ferenc-díjjal éppen ıket kívántuk bevonni az 
egyesületi munkába. A 30 és 50 év közötti egyesületi tagok aránya 42,3 %. 
A tagság nagy része a városi könyvtárak munkatársaiból áll. 

 
2. Vezetıség tagjai 

Elnök: Fülöp Attiláné 
Titkár: Bötkös Adrien 
Vezetıség: Bazsóné Megyes Klára (tanácsi képviselı), Szamosvári Istvánné, Szıts Dávid, 
Jancskár Judit, Némedi Tivadarné 
Ellenırzı Bizottság elnöke: Dr. Kovács Csilla 
Ellenırzı Bizottság tagjai: Sebestyénné Majchrowska Ewa és Damner Erzsébet 

 

Az elnök személyében az idén változás történt, mert Bazsóné Megyes Klára elfogadta az MKE 
Tanács elnöki tisztét, ez a megbízás jogilag összeegyeztethetetlen a Pest megyei szervezet elnöki 
pozícióval. Ezért a Pest Megyei Szervezet élére új elnököt kellett választani. Az egyesület tagjai 



2011. június 15-i tisztújító közgyőlésükön Fülöp Attilánét, a Gödöllıi Városi Könyvtár és 
Információs Központ igazgatóját választották elnöknek. 
Az egyesület vezetıségi ülésein a teljes vezetıség részt vesz, és a feladatokból is mindenki részt 
vállal. 

 
3. Közgyőlések 

 

2011. március 21. 10.30 Szentendre 

Biczák Péter köszöntıjét a vezetıség beszámolója követte az elmúlt négy év munkájáról. Elsıként 
Bazsóné Megyes Klára tekintette át a négy év tevékenységét, majd Fülöp Attilláné az 
Olvasószolgálatos Mőhely munkájáról, Szamosvári Istvánné a Gyermekkönyvtáros Mőhely 
rendezvényeirıl, Jancskár Judit a honlapról és Gerber György az egyesület gazdálkodásáról 
számolt be. Ezt követıen került sor az új vezetıség megválasztására: 

Elnök: Bazsóné Megyes Klára 
Tagok: Bötkös Adrien 

Fülöp Attiláné  
Jancskár Judit 
Némedi Tivadarné  
Szamosvári Istvánné  
Szıts Dávid 

 
2011. június 15. 10.30. Százhalombatta 

A Pest megyei könyvtárosok napjának nyitó programja volt az egyesület közgyőlése. 
Elıadás hangzott el Bazsóné Megyes Klárától az MKE mőködésérıl, bemutatkozott a vendéglátó 
Hamvas Béla Városi Könyvtár, az elıadó Tóthné Kurán Julianna a könyvtár igazgatója volt.  
Az egyesület elköszönt a nyugdíjba vonuló Gerber Györgytıl, aki több cikluson keresztül ellátta az 
egyesület titkári feladatait, valamint Béresné Dávid Magdolnától, aki korábban vezetıségi tagként 
dolgozott az egyesületben. Átadtuk a Téka-díjat. 
Ezt követıen megválasztottuk az egyesület új elnökét. 

 
4. Bejegyzési cím, számlaszám 

MKE Pest Megyei Szervezete 
2000 Szentendre  
Pátriárka u. 7. 
Számlaszám: 11742087-20022992 

 

5. Iratok, szabályzatok 

A Pest Megyei Szervezet rendelkezik Szervezeti és Mőködési Szabályzattal, Pénzkezelési és 
Iratkezelési szabályzata nincs. 
Az iratokat Bazsóné Megyes Klára átadta Fülöp Attilánénak. A dokumentumok elektronikus 
formában 2011. június 15-ig az Érdi Csuka Zoltán Városi Könyvtárban, ezt követıen a Gödöllıi 
Városi Könyvtár és Információs Központban találhatóak. 

 



6. Kommunikáció 

Honlap:www.pemeksz.hu 
A honlap szerkezete mára kialakult, csak apróbb javítások merülnek fel. A tartalmat rendszeresen 
frissítettük, minden PEMEKSZ eseményrıl hírt adtunk, fotókkal kiegészítve. Folyamatosan karban 
tartottuk az egyéni és testületi tagok névsorát, a díjazottak listáját.  
A szakmai programokon elhangzó elıadások prezentációit elérhetıvé tettük a honlapon. Naponta 
15-30 látogató keresi fel a honlapot. 

Levelezı listák: Az egyesület két levelezı listán kommunikál a tagsággal, az egyiken a vezetıség 
cserél információkat, a másikon Pest megye valamennyi könyvtárosával (aki a listára regisztrált) 
tart kapcsolatot. Mindkét lista jól mőködik és alkalmas a könyvtárosok tájékoztatására. 

Hírlevél: A PEMEKSZ vezetıség hírlevélben tájékoztatja a tagságot az eseményekrıl. 2011-ben 
egy hírlevelet küldtünk szét. 

 
7. Díjak 

Téka-díj: 25 éve Pest megyében dolgozó kollégák kapják (azok is, akik nem tagjai a PEMEKSZ-
nek). A díj László Bandy grafikája egy mappában, amelyet az érdi kötészet készít el. 
A 2011 évi díjazottak: 

Biczák Péter, Szentendre  
Fábián Sándorné, Ráckeve 
Hajtó Ilona, Göd  
Jancskár Judit ,Vác  
Kulinyák Rezsıné, Alsónémedi 
Luttenberger Katalin, Szigethalom  
Némedi Tivadarné, Cegléd   
Sáfrán Edina, Göd  
Varga Istvánné, Cegléd 

 

Nagy Ferenc-díj: a díjat azok a 35 év alatti fiatal egyesületi tagok kapják, akik kiemelkedı 
szakmai munkájuk mellett az egyesület életében is aktívan részt vesznek. 
A díj az idén megfelelı személy hiányában nem került kiosztásra. 

 

MKE Emlékérem 2011 évi pest megyei díjazottja Béresné Dávid Magdolna, a Budakeszi 
Könyvtár igazgatója. 

 

Kertész Gyula-emlékérem a Helyismereti Szervezet által adott elismerés, az idei díjazott Gerber 
György (Szentendre) volt. 

 
8. Éves programok, rendezvények (idırendben) 

Tisztújító közgyőlés, 2011. március 21. 10.30 Szentendre 
(Részletek a 3. Közgyőlések pontnál.) 

 
 
 
 



A váci könyvtár helyismereti győjteményének átadása. 2011. március 30., Vác 
A program a váci könyvtár és a Pest megyei Szervezet közös szervezésében zajlott. 
Gödöllı, Érd, Dunakeszi és Vác könyvtára egy-egy elıadásban mutatta be az intézményben zajló 
helyismereti munkát. 

 

Pest megyei könyvtárosok napja. 2011. Június 15. Százhalombatta  
A Hamvas Béla Városi Könyvtár tevékenységének bemutatása. Elıadó: Tóthné Kurán Julianna 
igazgató 
Az MKE mőködése, szervezeti felépítése. Elıadó: Bazsóné Megyes Klára, az MKE Pest Megyei 
Szervezetének elnöke 
Rendkívüli tisztújító közgyőlés, a PEMEKSZ új elnökének megválasztása. (Részletek a 3. 
Közgyőlések résznél.) 
Téka-díjak átadása. (Részletek a 7. Díjak résznél.) 
Városnézés: a fıtér, Makovecz-templom, Finta-templom valamint a könyvtár megtekintése. 
Látogatás a Régészeti Parkban. 

Résztvevık száma: 140 fı 
Önkéntesek száma: kb. 20 fı 

 

A gótika nyomában. Tanulmányút a Felvidékre, Szepességre. 2011. Június 24-27. 
A program szervezıi Bazsóné Megyes Klára és Sebestyénné Ewa voltak. Az útvonal Betlér, 
Andrássy kastély, Káposztafalva, Csütörtökhely, Poprád, Szepesszombat, Olubló vára, Nagyır, 
Késmárk –evangélikus líceum könyvtára -, Ménhárd, Szepes vára, Zsigra, Szepeshely, Lıcse, 
tutajozás a Dunajec folyón. 
A résztvevıknek emlékezetes, élményekben gazdag program volt. 

Résztvevık száma: 45 fı 
Önkéntesek száma: 2 fı 

 

Európaiság és nemzeti, helyi értékek.  Az MKE Helyismereti Szervezet országos tanácskozása a 
Pest Megyei Szervezettel közösen. 2011. Július 6-8. Gödöllı 
Pest megye helyismereti tevékenységét bemutató elıadások: 
Városi archívum könyvtáros szemmel. Elıadó: Bajnok Tamara, Hamvas Béla Városi Könyvtár 
(Százhalombatta)  
Helyismereti fejlesztés – online elérés a dunakeszi könyvtárban. Elıadó: Csonka Mária, Kölcsey 
Ferenc Városi Könyvtár (Dunakeszi) 
Gödöllı Győjtemény, Cserkész Könyvtár és Levéltár Gödöllıi Városi Könyvtár és Információs 
Központban. Elıadó: Lakatos Györgyné, Gödöllıi Városi Könyvtár és Információs Központ 

Résztvevık száma összesen: 94 fı, ebbıl Pest megyei volt kb. 30 fı 
Önkéntesek száma (Pest megyeiek voltak zömmel): 25 fı 

 

Gerber György búcsúztatása. 2011. szeptember 28. Szentendre 
 
Olvasószolgálatos Mőhely  

Helyismereti szolgáltatások a Pest megyei könyvtárakban. 2011. október 12.Monor  
Fıúri könyvtárak Pest megyében a 18. században. Elıadó: Pogány György, Pilis  
A monori városi könyvtár bemutatása. Elıadó Hajdú Ágnes, Monor 



Gödöllıi Wiki bemutatása. Elıadó: Bautista Soldevila Katalin, Gödöllı 
Budaörsi győjtemény. Elıadó: Filipszky István, Budaörs 
Helyismereti információk az érdi könyvtár honlapján. Elıadó: Paulovits Istvánné, Érd 
Helyismereti anyag a Nagy Gáspár Városi Könyvtárban. Elıadó: Szıts Dávid 
Híres Monoriak. Elıadó: Bernula Béla Péter, Monor 
Digitalizált helytörténeti adatbázisok Elıadó: Becsey Zsuzsanna, Szentendre 
A napot a helyismereti győjteményben tett látogatással és a Strázsa-hegyen borkóstolóval zártuk. 

Résztvevık száma: 70 fı 
Önkéntesek száma: 18 fı (elıadók, szervezık) 

 

Gyermekkönyvtáros Mőhely 2011. november 9. Tóalmás 
Olvasásnépszerősítés nem hagyományos eszközökkel.  

Elıadó: Cs. Bogyó Katalin (Szeged) 
Gyızzük le a hétfejő sárkányt! Bemutató foglalkozás.  

Vezette: Némedi Tivadarné (Cegléd) 
Könyvajánló - Dr. Kovács Csillától (Szentendre) 
Olvasásnépszerősítés a könyvtárban. - Mistéth Erika (Veresegyház) 
Élmény- és matricagyőjtı olvasási program. - Dr. Kovács Csilla (Szentendre) 
Ökológia a könyvtárban. Kézmőves foglalkozás.  

Vezette Tóth Marianna (Dunaharaszti 
Andrássy-kastély és a park megtekintése 

 

Az egyesületi programokon felkészült elıadók tartanak elıadást, és a tagoknak is lehetıségük van 
a szakmában elért eredményeiket bemutatni. 

 
9. Pénzügyi helyzet 

A szervezet pénzügyi helyzete stabil. A pozitív mérleg egyik oka a 15 testületi tagtól érkezı tagdíj, 
a másik a magas egyéni tagsági szám.  
A 2011. dec. 31-én az egyesületi bankszámlán 804.562 Ft, a házipénztárban 3710 Ft, volt, a 
számlán 350.000 Ft-ot a Nagy Ferenc-díjra zároltunk. 
A gazdálkodás az alábbiak szerint alakult:  

Nyitó egyenleg:  583 689,-Ft 
Bevételek:  933 175,-Ft 
Kiadások:  708 462,-Ft 
Záró egyenleg:  808 272,-Ft 

 
10. Érdekképviselet 

2011-ben a Pest Megyei Könyvtár anyagi gondjai és fizetésképtelensége, Szentendre városa és a 
fenntartó Pest Megyei Önkormányzat közötti fenntartási vita okozta a legnagyobb gondot a megye 
könyvtárügyében. A Pest Megyei Szervezet levélben fordult Szentendre önkormányzatához, 
amelyben arra kértük a várost, hogy a szolgáltatás nagyságának megfelelı arányban támogassa a 
Pest megyei Könyvtár fenntartását. 
Pest megyei Önkormányzattal van kapcsolata az egyesületnek, fontosabb rendezvényekre 
meghívjuk és képviseltetik is magukat, de a kapcsolat inkább formális. 

 



11. Kapcsolatok 

Az Egyesület jó kapcsolatokat ápol a felvidéki könyvtárakkal, kezdeményezte a vajdasági 
könyvtárakkal való kapcsolatfelvételt is. 
Az MKE szervezetei közül a Helyismereti Szervezettel dolgozunk együtt, illetve a Zenei 
Szervezettel vannak kapcsolataink. 
Szoros a kapcsolat az MKE Elnökséggel – a Tanács elnökén keresztül – a szervezet mőködésérıl – 
eredmények, gondok – a vezetıségnek naprakész információi vannak. 

 
12. Egyéb 

Részt veszünk a Fitz-díj bizottságának munkájában, Bazsóné Megyes Klára képviseli a szervezetet. 
A fiatalokat sikerül bevonni az egyesületi munkába. A két Mőhelyben elhangzó szakmai elıadások 
sokfélesége is mutatja, hogy a megye sok könyvtárát meg tudjuk szólítani, lehetıségük van a 
munkatársaknak bemutatni az intézményekben folyó szakmai munkát. 
A programok a tagság megkérdezésével alakulnak ki, mindig a szakmát legjobban foglalkoztató 
kérdésekrıl. Az idén a Gyermekkönyvtáros Mőhely végzett kérdıíves felmérést arról, hogy milyen 
témákban és milyen módszerekkel szervezıdjenek a mőhelytalálkozók. A helyszín kiválasztásánál 
az a szempont, hogy olyan könyvtárakat ismerjenek meg a résztvevık, ahol figyelemreméltó 
kezdeményezések vannak. Többnyire a városok könyvtárai képesek befogadni a nagyszámú 
résztvevıt, de törekszünk arra, hogy községi könyvtárakat is meglátogassunk. Ezért került az idén 
a Gyermekkönyvtáros Mőhely Tóalmásra. 
Problémaként vetıdött fel, hogy a Téka-díjat olyanok is megkaphatják, akik nem tagjai a 
PEMEKSZ-nek. E tekintetben a díjjal kapcsolatos elıírást a vezetıségnek módosítani kell. 
Anyagilag megterheli a szervezetet a nem MKE tag nyugdíjas könyvtárosok vendéglátása a Pest 
Megyei Könyvtáros Napon. Nem értük el azt a célt sem, hogy találkozzunk a nyugdíjas 
könyvtárosokkal, kapcsolatuk legyen a szakmával, es a könyvtárosokkal. A rendezvényen 
általában a környéken lakó nyugdíjasok vesznek csak részt, ık is kis számban. 

 
 

Gödöllı, 2012. 01. 29. 
 
 

Fülöp Attiláné 
elnök 

 

 
 


