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1. Tagsági információk
Az egyesületben 167 egyéni tag regisztrálta magát (42 fővel több, mint 2011. évben)
és 12 könyvtár testületi tagként támogatta a szervezetet (3 testületi taggal kevesebb,
mint az előző évben. A taglétszám 33 %-os növekedése az ingyenes múzeumi
belépésre jogosító MKE tagkártyák miatt történt. Elsősorban a közművelődésben
dolgozók és családtagok jelentkeztek a szervezetnél, hogy az MKE-be való belépéssel
az ingyenes múzeumlátogatás kedvezményét megszerezzék. Az új tagok figyelmét
felhívtuk arra, hogy az egyesületben aktív munkájukra és részvételükre is számítunk,
ezzel együtt sok probléma, félreértés tisztázására volt szükség.
A tagdíjbefizetés rendjét jó előre kommunikáltuk, szorgalmaztuk, hogy átutalással
küldjék, így fegyelmezetten történtek a befizetések január és február hónapban. A
többi befizetés – egy-két kivételtől eltekintve - a júniusi könyvtáros napot megelőzően
lezajlott. A februári közgyűlésen a kártyák és érvényesítő matricák átadása a tagság
nagy része esetében megtörtént, ezt követően postáztuk a matricákat. Az első félévben
nagyon sok munkát adott a matricák kezelése és eljuttatása a tagokhoz, valamint a sok,
a tagokkal folytatott egyéni levelezés.
2. A vezetőség tagjai
Elnök: Fülöp Attiláné
Titkár: Bötkös Adrien
Vezetőség: Bazsóné Megyes Klára (tanácsi képviselő), Szamosvári Istvánné, Szőts
Dávid, Jancskár Judit, Némedi Tivadarné
Ellenőrző Bizottság elnöke: Dr. Kovács Csilla
Ellenőrző Bizottság tagjai: Sebestyénné Majchrowska Ewa és Damner Erzsébet

A titkár személyében a 2012. 12. 11-én tartott vezetőségi ülésen változás történt.
Bötkös Adrien a jövőben nem vállalja a feladatot, lemondott vezetőségi tagságáról és
titkári funkcióról. Döntését a megyei könyvtárban megnövekedett feladataival
indokolta. A vezetőség úgy döntött, hogy 2013-tól a titkári feladatot Bazsóné Megyes
Klára látja el, aki vállalta a tisztséget.
Az egyesület vezetőségi ülésein a teljes vezetőség részt vesz, és a feladatokból is
mindenki részt vállal.

3. Közgyűlés
2012. április 4. 10.30 Gödöllő
Nádor Ildikó a Pest Megyei Könyvtár megbízott igazgatója mutatkozott be új
funkciójában.
„Átalakulás, avagy merre tovább könyvtári szervezet?” címmel Rónai Iván a NEFMI
Könyvtári Osztály főosztályvezetői helyettese tartott előadást a könyvtárügy
szervezeti változásairól. A jelenlévők élénk érdeklődése, kérdések sora követte az
előadást.
A PEMEKSZ vezetősége beszámolt az elmúlt év munkájáról, Fülöp Attiláné általános
beszámolóját a pénzügyi beszámoló, majd az Olvasószolgálatos Műhely
tevékenységének bemutatása (Bazsóné Megyes Klára) és a Gyermekkönyvtáros
Műhely találkozóinak ismertetése követte (Némedi Tivadarné). A felvidéki
kirándulásról vetítettképes beszámolót tartott Bazsóné Megyes Klára. A 2012. évi
tervek ismertetésével zárult a délelőtti programsor.
A beszámolót, és az éves tervet a közgyűlés elfogadta.
Vendégünk volt Fehér Mikós az MKE titkára, aki „Törvényi változások a civil
szervezetek működésében” címmel vázolta az MKE szervezete előtt álló feladatokat.
4. Vezetőségi ülések
2012.01.13. Budapest OSZK
A vezetőségi ülés témája a tagdíj befizetés rendjének meghatározása, a határidők
kijelölése, valamint a Hírlevél elkészítése volt. Áttekintettük a 2011. év eseményeit,
beszámoltunk a szakmai és pénzügyi teljesítésről. Elkészült a 2012. év rendezvény
programja, elhatároztuk, hogy a továbbiakban egy-egy Olvasószolgálatos és
Gyermekkönyvtáros Műhelyt szervezünk.
Döntés született a Könyvtárosnap helyszínéről, illetve a szakmai kirándulásról is.

2012. április 25. Szentendre
A vezetőségi ülés témája az egyesületben várható szervezeti változások, valamint a
leányfalui Könyvtárosnap részleteinek megbeszélése volt.
Az MKE elnökségi ülésén elhangzott információk megbeszélése, az MKE-vel közös
pénzügyi szervezetben való működés mérlegelése történt. A vezetőség úgy döntött,
hogy az akkor rendelkezésre álló információk, maradunk az MKE. közös gazdasági
szervezetében, ha megteremtik a tagszervezetek elkülönített gazdálkodásának
feltételeit.
Részletesen megbeszéltük a könyvtárosnap programját, személyesen bejártuk a
helyszíneket Leányfalun, megállapodtunk a vendéglátás részleteiről.
Jóváhagytuk a Nagy Ferenc-díj újra kiírását.

2012. december 11. Budapest OSZK
A vezetőségi ülés témái: az elmúlt évi beszámoló, a pénzügyi helyzetünk áttekintése, a
2013. évi munkaterv összeállítása, s egyéb tagsági információk megbeszélése. Bötkös
Adrien lemondott vezetői tagságáról és a titkári funkcióról. A titkár feladatát a
következő tisztújításig Bazsóné Megyes Klára veszi át. A vezetőségbe meghívjuk
Hajdú Zoltánné Ágit, a monori könyvtár igazgatóját, aki póttag volt a vezetőségben.
Bötkös Adrien, a tagdíjbefizetés zavartalansága érdekében 2013. január 31-ig viszi a
gazdasági ügyeket, ezt követően Jancskár Juditnak adja át. Döntöttünk új „pemeksz”es levelezőlista létrehozásáról is.
5. Bejegyzési cím, számlaszám
MKE Pest Megyei Szervezete
2000 Szentendre
Pátriárka u. 7.
Számlaszám: 11742087-20022992
6. Iratok, szabályzatok
A PEMEKSZ szabályzatok megváltoztatását az MKE Alapszabály módosítását
követően terveztük. Bár történt formai MKE Alapszabály módosítás, de a közben
történt jogszabályi változás miatt okafogyottá vált, így a PEMEKSZ Alapszabályának
módosítása sem történhetett meg. A feladat a következő évre tolódott.

7. Kommunikáció
Honlap: www.pemeksz.hu
A honlap tartalmát rendszeresen frissítettük, minden PEMEKSZ eseményről hírt
adtunk, fotókkal illusztrálva a programokat. Folyamatosan karban tartottuk az egyéni
és testületi tagok névsorát, a díjazottak listáját. A honlap archívumát átnéztük,
hiányokat pótoltuk, változtattunk a honlap bevezető szövegén is.
A szakmai programokon elhangzó előadások prezentációit elérhetővé tettük a
weboldalon. Naponta 15-30 látogató keresi fel a honlapot.
Levelező listák: Az egyesület két levelező listán kommunikál a tagsággal, az egyiken
a vezetőség cserél információkat, a másikon Pest megye valamennyi könyvtárosával
(aki a listára regisztrált) tart kapcsolatot. A”pmko” – pest megyei könyvtárosok
levelezőlistáján - megszaporodtak azok a hírek, amelyek a szervezet ügyintézési
dolgaira vonatkoznak és a nem egyesületi tagoknak csak terheli a postafiókját. Ezért a
vezetőség „pemeksz” lista létrehozását határozta el, amelyen a szűkebb, a szervezetet
érintő információkat kommunikálja. A megye könyvtáros társadalmát érintő
programokat, eseményeket a „pmko” listán is közzé tesszük.
Hírlevél: A PEMEKSZ vezetőség hírlevélben tájékoztatatja a tagságot a tagdíjfizetés
rendjéről, a programokról, díjakról, felhívásról. 2012-ben egy hírlevelet küldtünk szét.
8. 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 2012 évi díjazottak:
Bereczkiné Szendrey Éva Pilisborosjenő
Boros Ernőné
Pomáz
Csiki Péterné
Bugyi
Nagy Alice
Törökbálint
Száraz Julianna
Cegléd
A díjat 2012-ben a régi szabály szerint osztottuk ki, de az év során a vezetőség
kibővítette a Téka-díj adományozásának feltételeit, azzal, hogy a jövőben olyan MKE
tagok kaphatják meg, akik legalább három éve tagjai a PEMEKSZ-nek.
Nagy Ferenc-díj: a díjat azok a 35 év alatti fiatal egyesületi tagok kapják, akik
kiemelkedő szakmai munkájuk mellett az egyesület életében is aktívan részt vesznek.
A vezetőség módosított a Nagy Ferenc – díj kiírásán, a legalább három éve folyamatos
PEMEKSZ tagság is a kritériumok közé került. Az idén pályázatot írtunk ki a díjra,

arra számítva, hogy vonzóvá tesszük a fiatal kollégák számára a jelentkezést. A
benyújtandó pályamű lehetett:
• a könyvtárában megvalósított program, szolgáltatás, amely a könyvtár- és az
olvasásnépszerűsítést segíti,
• vagy innovatív, előre mutató fejlesztés a könyvtári munkafolyamatok bármely
területéről,
•

vagy olvasásfejlesztést célzó gyermekfoglalkozás forgatókönyve.

Sajnos egyetlen pályázat sem érkezett, pedig meggyőződésünk, hogy a megye
könyvtáraiban születnek ilyen dokumentumok.
Szinnyei-díj: A Szinnyei József-díj azoknak a könyvtárosoknak adományozható, akik
hosszabb időn át kiemelkedő teljesítményt nyújtottak, és tevékenységükkel,
kezdeményezéseikkel szakterületek fejlődését segítik elő.
2012-ben Biczák Péter, a Pest megyei Könyvtár nyugalmazott igazgatója kapta meg
ezt a kitüntetést, mi is javasoltuk őt.
9. Éves programok, rendezvények (időrendben)
Beszámoló közgyűlés 2012. április 4. 10.30 Gödöllő
(Részletek a 3. Közgyűlés pontnál.)
Pest megyei könyvtárosok napja. 2012. 06. 13. Leányfalu
A Pest megyei Könyvtárosnap helyszíne a leányfalui Faluház és Ravasz László
Könyvtár volt. Móricz Zsigmond halálának 70. évfordulója kapcsán választottuk a
helyszínt és a témát.
A program:
• Irodalmárok Leányfalun. Előadó Dr. Szilágyi Zsófia irodalomtörténész
• Kolos Virág emlékezett nagyapjára, Móricz Zsigmondra
• Téka-díjak ünnepélyes átadása
• Helytörténeti séta Leányfalun

A Könyvtárosnap vendége volt Bakos Klára az MKE elnöke.
Résztvevők száma: 122 fő

A felvidéki várak nyomában. Tanulmányút. 2012. június 28 - július 1.
A program szervezői Bazsóné Megyes Klára és Sebestyénné Ewa voltak. Az útvonal:
Léva vára, Selmecbánya, Vágbeszterce, Nagybiccse, Budatin vára, Sztercsnó vára,
Csicsmány, Csejte, Beckó vára, Trencsény, Nyitra, Komárom (Monostori erőd).
A résztvevőknek emlékezetes, élmény gazdag program volt.
Résztvevők száma: 45 fő

Gyermekkönyvtáros Műhely 2012. szeptember 12. Gödöllő
A Gyermekkönyvtáros Műhely rendezvényén a gödöllői kollégáknak volt alkalmuk
bemutatni, hogy milyen módszereket alkalmaznak az olvasásfejlesztés során.
Program:
• „Mindennel, ami él, én beszélni tudjak”. Dr. Kovács Csilla könyvtáros,
pszichológus előadása
• Népmesei árnyak. Mesefeldolgozás az árnyjáték eszközével. Vezette:
Allmann-né Kovács Krisztina
• Bemutatkozik az Óbudai Platán Könyvtár Sün Tóbiás Könyvtára
Előadók: Gyulai Istvánné igazgató, Némethné Kapus Krisztina és
Pandúrné Pápics Ildikó gyermekkönyvtárosok.
• 10 éve több mint gyerekkönyvtár. A gödöllői gyerekkönyvtár
bemutatása. Előadó: Liskáné Fóthy Zsuzsanna igazgatóhelyettes.
• A Királyi váró megtekintése.

Résztvevők száma: 68 fő

Olvasószolgálatos Műhely – 2012. október 10. Ráckeve
Ráckeve újonnan megnyitott könyvtára adott helyet az olvasószolgálatos szakmai
napnak, amely a „Szerzői jog aktuális kérdései, szerzői jog és könyvtárak” címmel
szerveződött.
Program:
• A „webkettes” könyvtáros. A szerzői jog védelmétől az online identitásig,
avagy útikalauz könyvtárosoknak. Előadó Dr. Tószegi Zsuzsanna
• Könyv(tár) – (fel)használó. Szerzői művek a virtuális térben. Előadó: Dr.
Legeza Dénes

• MISZJE adatszolgáltatás a Gödöllői Városi Könyvtár és Információs
Központban. Előadó: Seres Nóra gyűjteményszervező
• A Skarica Máté Könyvtár tevékenysége, az új könyvtár bemutatása. Előadó:
Hegyi Gergely igazgató
• Ráckeve nevezetességeinek megtekintése (Tőztorony, Hajómalom)
Az egyesületi programokon felkészült előadók tartanak előadást, és a tagoknak is
lehetőségük van a szakmában elért eredményeiket bemutatni.
Résztvevők száma: 75 fő

10. Pénzügyi helyzet
A szervezet pénzügyi helyzete stabil. A pozitív mérleg egyik oka, a 12 testületi tagtól
érkező tagdíj, a másik a magas egyéni tagsági szám.

Indulás bankszámlán (2012. január 1.):

804.562.- Ft

Főbb bevételeink:
• Tagdíjbefizetések (kártyapótlással együtt):
• Részvételi díjak összesen:
• Kamatjóváírás:
•
Főbb kiadásaink:
• Leányfalu Könyvtárosnap:
• Kristóf Tours busz:
• TYCMO honlap:
• Ráckeve Olvasószolgálatos:
• Gödöllő Gyermekkönyvtáros:
• átutalás MKE-nek (tagdíjhányad):
• átutalás MKE-nek Könyvfesztiválra:
• pénzforgalmi jutalék:
• számlavezetési díj:
• postaköltség:
• postai közreműködési díj:
• számgépes tétels.forg.kiv.:
• közgyűlés kiadásai:
• elnökségi gyűlés:
• Pénztári kp. befiz. díja:

920.550.823.500.96.000.1.050.-

Zárás bankszámlán (2012. december 31.):

879.239.-

845.873.340.270.48.000.25.146.70.060.
70.000.171.500.20.000.4.625.33.860.3.125.1.612.400.50.000.2.675.4.600.-

11. Kapcsolatok
Szoros a kapcsolat az MKE Elnökséggel – a Tanács elnökén keresztül – a szervezet
működésével – eredmények, gondok – a vezetőségnek naprakész információi vannak.
12. Egyéb
• A Könyvfesztivál MKE könyvtáros standján szervező, segítő munkát végzett
Szamosvári Istvánné és Bazsóné Megyes Klára, a programon előadást tartott
Liskáné Fóthi Zsuzsanna.
• Részt veszünk a Fitz-díj bizottságának munkájában, Bazsóné Megyes Klára
képvisete a szervezetet.
• A PEMEKSZ vezetése részt vett az új ráckevei könyvtár átadásán.
• Elköszöntünk a nyugdíjba vonuló Szamosvári Istvánnétól, az egyesület
vezetőségi tagjától.
• Bibliotéka-díjra terjesztettük fel Bazsóné Megyes Klárát és Gerber Györgyöt.
Sajnos a jogszabály változása miatt (megszűnt a díj) sikertelen volt a
kezdeményezés, bár az MKE vezetősége is támogatta.
• Az MKE hírlevele, a Verzó szerkesztésében részt vesz Bazsóné Megyes Klára.
• Részt vettünk a 2013-2020 időszakra szóló országos könyvtári stratégiai tervét
előkészítő könyvtárügyi konferencia munkájában.
A fiatalokat sikerül bevonni az egyesületi munkába. A két műhelyben elhangzó
szakmai előadások sokfélesége is mutatja, hogy a megye sok könyvtárát meg tudjuk
szólítani, lehetőségük van a munkatársaknak bemutatni az intézményekben folyó
szakmai munkát.
Gödöllő, 2012. 01. 31.
Fülöp Attiláné
elnök

