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BESZÁMOLÓ 

2014 időszakban végzett munkáról 

 

1. Tagsági információk 

 

A tagok száma 2014-ben 166 fő volt és 9 könyvtár testületi tagként vett részt az 
egyesület munkájában. A községekből regisztrált könyvtárosok száma 21 főre 
emelkedett, ez pozitív változás a tagság összetételében. A Budapesten dolgozó vagy 
élő tagok száma 18 fő, a városi könyvtárakból 127 könyvtáros volt tagja a Pest megyei 
Szervezetnek. 

Nagy változás történt ebben az időszakban a tagdíjfizetés rendjében is. Megszűnt a 
csekken történő befizetés, 2014-ben is átutalással kérjük a tagdíj kiegyenlítését a 
tagoktól. A befizetés javarészt lezajlott január-február hónapban, a tagság a februári 
közgyűlésen megkapták az érvényesítő matricát, illetve az új tagok a tagkártyákat. A 
később befizetőknek postán jutattuk el a matricákat.  

2. A vezetőség   

Elnök: Fülöp Attiláné 

Titkár: Bazsóné Megyes Klára 

Vezetőség: Szamosvári Istvánné, Szőts Dávid, Jancskár Judit, Némedi Tivadarné, 
Hajdú Zoltánné 

Ellenőrző Bizottság elnöke: Dr. Kovács Csilla 

Ellenőrző Bizottság tagjai: Sebestyénné  Majchrowska Ewa és Damner Erzsébet 

A vezetőségi ülésekre rendszerint a közgyűlések és a könyvtárosnap előtt került sor.  

Az év végén olyan vezetőségi ülést tartottunk, ahol meghívtuk az elmúlt 8 évben a 
Pemeksz vezetőségében dolgozó valamennyi tagot, egy kötetlen baráti beszélgetésre, 
amelynek a monori könyvtár adott otthont. 

A kommunikációt nagymértékben megkönnyíti a vezetőségi levelezőlista, ahol 
folyamatos a kapcsolattartás. Az egyesület vezetőségi ülésein a teljes vezetőség részt 
vett, és a feladatokból is mindenki részt vállalt. 

 



3, Közgyűlés 

2014. február 26. Gödöllő 

A közgyűlést szakmai előadással kezdtük, meghallgathattuk Fehér Miklós, az MKE 
főtitkára előadását a könyvtár és művelődési ház közötti intézmény-összevonások 
kapcsán végzett 2013-as vizsgálatról, mely az egyes települési szintekre külön 
készített felmérést az ott dolgozó könyvtárosok körében. A vizsgálat tanulságairól 
részletesen beszámoltunk a Pemeksz honlapon. 
A 2013-as évben komoly szervezeti átalakulás történt: a PEMEKSZ pénzügyileg 
betagozódott a „nagy” egyesületbe, változott a számlaszámunk és a könyvelést is a 
központ végzi 2014-ben. Az átalakulás sikeresen megtörtént, a tagság jól reagált, az új 
számlára február végéig megérkeztek a tagdíjbefizetések.  

A Szervezeti és Működési Szabályzat átdolgozásában, a változásokhoz való 
igazításában Bazsóné Megyes Klárinak volt nagy szerepe.  

A közgyűlés Gödöllőn elfogadta az új PEMEKSZ  SZMSz-t.  
 

 

3. Pest megyei Könyvtárosnapok 

 
2014. június 18. Vecsés 
 
Vecsésen szép új épületet kapott, a kulturális központ és ezzel együtt a könyvtár is.  
Szlahó Csaba polgármester személyes hangú köszöntése hangzott el.  A könyvtárhoz 
fűződő korábbi élményeit megosztva azt is elmesélte, hogyan zajlott az új épület 
tervezése, kivitelezése. 
Vadászi Istvánné Marika, a könyvtár vezetője mutatta be a Bálint Ágnes Kulturális 
Központ és a könyvtárat.  
Itt is sor került a Téka-díjak átadására. A Nagy Ferenc-díjra kiírt pályázat eredményes 
volt, Kiss Regina, ikladi könyvtáros kapta ezt az elismerést. 
Ezután következett az ünnepi műsor, a helyi Rozmaring tánccsoport parádés 
bemutatója, ami a sváb kultúrába is betekintést engedett nyerni.  
Mit és hogyan olvasnak ma a gyerekek?  címmel Fenyő D. György a Magyartanárok 
Egyesületének alelnöke, az olvasási szokásokról tartott előadást. Némedi Tivadarné 
Ceglédről egy sikeres kezdeményezésről, az ifjúsági könyvtár létrehozásáról számolt 
be.   
Péterfi Rita, a PMK munkatársa a „Szülői értekezlet” az olvasás segítésére c. 
programról beszélt röviden.  
Végül Frühwirth Mihály helytörténész tartott előadást a névmagyarosításról.  
Az előadások után megtekintettük a Bálint Ágnes Emlékházat és a Tájházat, ahol az 
udvaron Morzsa kutya háza és egyéb, Bálint Ágnes meséiből ismert figurák fogadtak 
minket. A házban Bálint Ágnes lánya vezette a csoportot, ahol az írónő életével 
ismerkedhettünk meg, itt mutatják be életét eredeti képeivel, használati tárgyaival.  
 
 
 
 



4. Olvasószolgálatos műhelytalálkozók 

 
2014. április 23. Cegléd 

 
A műhely nagyon korszerű témát választott a ceglédi szakmai napra: Összevont 
kulturális intézmények a gyakorlatban. A köszöntők után meglepetés következett 
Fülöp Zsuzsi, a helyi általános iskola tanulója népdalokat énekelt. Ezután Bazsóné 
Megyes Klára beszámolt saját (Fehér Miklós munkáján alapuló) kérdőíves 
felméréséről, melyben 8 Pest megyei könyvtár válaszait dolgozta fel. Számba vette az 
előnyöket és a hátrányokat. Előnyként a legtöbben azt jelölték meg, hogy több helyük 
lett, javult az együttműködés a művelődésszervezőkkel, a könyvtárosra jutó 
adminisztrációs teher csökkent, a gazdálkodás hatékonyabbá vált. Ami a hátrányokat 
illeti: a könyvtár szerepe csökken. A vezető az eltérő helyeken levő részlegek miatt 
sokszor távmunkában irányít. A fenntartó az összlétszámot látja, így az esetleges 
takarékosság is az összevont intézményt sújtja, hiszen „úgyis olyan sokan vannak”. A 
könyvtári szerep másodlagossága miatt kevesebb jut állománygyarapításra. 
Közmunkást küldenek helyettesnek.  
Koglerné Hernádi Ágnes a ceglédi tapasztalatokat osztotta meg velünk, jó példát 
láthattunk arra. hogyan tud együtt dolgozni a két intézmény a célok és érdekek 
csorbítása nélkül. Az erdőkertesi községi könyvtár tapasztalatait Hollósi Jánosné 
könyvtáros vázolta. Az összevonást természetes folyamatként élték meg, 
mondanivalóját úgy foglalta össze,  „külön-külön nem menne”. Dunaharasztiban már 
ellentmondásosabban értékelik a helyzetet, ezért az előadásnak az „egy fenékkel két 
lovat megülni” címet adta Táborosi Zoltánn igazgató. Az előadások sorát a Diósdról 
érkezett Diriczi Zoltán zárta, Összevonásból összevonásba címmel. Komoly előny, 
hogy a művelődési központtal történt az összevonás, és immár nem az iskolához kell 
igazítani a könyvtár nyitva tartását.  
A ceglédi kollégák meglepetése egy vetélkedő volt. Végigjárva az  összevont 
intézmény egyes helyszínei, játékos  feladatokat oldottunk meg, s már ez miatt is 
nagyon emlékezetes volt a ceglédi műhelynap.  

 
 

5. Gyermekkönyvtáros Műhelytalálkozók 

 
2014. november 5. az Óbudai Platán Könyvtár 

 
Már korábban elhatároztuk, hogy közelebbről is szeretnénk megismerni az Óbudai 
Platán Könyvtárat.  
Gyulai Ivánné könyvtárvezető mutatta be a könyvtárat, az utcákra, terekre kihelyezett 
könyvmegállókat, a olvasásfejlesztési projekteket. 
„Gyermekkönyvek kontra gyermekirodalom” címmel Dr. Hermann Zoltán (PhD), a 
Károli Gáspár Református Egyetem docense tartott a mai gyermekkönyvkiadásra 
vonatkozó és nemzetközi kitekintést is tartalmazó előadást. Az elméleti kérdések után 
Némethné Kapus Krisztina, az Óbudai Platán Könyvtár korábbi gyermekkönyvtárosa 
beszélt a Sün Tóbiás Könyvtára programról, melynek keretében könyvtárpedagógiai 
foglalkozásokat tartanak óvodásoknak és iskolásoknak. Ezt követően Némethné 
Kapus Krisztina és Pandurné Pápics Ildikó gyerekkönyvtáros bemutatták a 
zsebszínházat, ami egy asztalra helyezhető mini forgószínpad, ahol meseolvasás 



közben megelevenednek a mesefigurák. A gyerekkönyvtár arculata egyedi, a saját 
tervezésű Sün Tóbiás és társai – melyek megalkotója Tóth Éva – a könyvtár honlapján, 
a könyvtári foglalkozások történeteiben egyaránt megjelennek.  
A szakmai programot követően megtekintettük a nemrég megnyílt Goldberger 
Textilipari Gyűjteményt, amelyet az egykori textilgyár területén rendeztek be.  
 

6. Bejegyzési cím, számlaszám 

Levelezési cím: MKE Pest Megyei Szervezete 2000 Szentendre Pátriárka u. 7. 

Számlaszám 2013-ig: 11742087-20022992 

Számlázási cím: Magyar Könyvtárosok Egyesülete Pest Megyei Szervezete 1827 
Budapest Budavári Palota F. épület 

 Számlaszám: 11708001-20570567 

 

7. Iratok, szabályzatok 

Az MKE Alapszabály módosítását követően elfogadásra került 2014-ben a PEMEKSZ 
Szervezeti és Működési Szabályzata. 

Megkaptuk az MKE egységes ügyviteli szabályzatát, amely a gazdálkodást és a 
könyvelési rendet szabályozza. Rendelkezünk a készpénzmozgásra vonatkozó 
előírásokkal. 

A havi pénztárjelentések és a hozzá kapcsolódó számlák másolata elektronikusan és 
papír alapon, valamint az OTP bankszámlakivonatok elekrtonikusan a Gödöllői Városi 
Könyvtár és Információs Központban találhatók. Ugyanitt vannak a jegyzőkönyvek és 
jelenléti ívek is. 

 

8. Kommunikáció 

Honlap:  www.pemeksz.hu   

Az elmúlt évben a honlap szerkezetében sok változás nem történt. Felkerült a 
honlapunkra letölthető formában a Szervezeti és Működési Szabályzat. Kiegészítettük 
a tagok adatit a tagkártya számával, így szükség esetén ellenőrizhető. 
Tartalmában is maradt a korábbi gyakorlat. Az egyes rendezvények előtt a honlapra 
felkerült a meghívó és ha kell egyéb  (utazási stb.) információk. A rendezvények után 
továbbra is felkerültek beszámolók, fotók.  Kevesebb lett a prezentáció, úgy alakultak 
az előadások, hogy kevesebb prezentációt tudunk később is hozzáférhetővé tenni. 
A rendezvényekre a honlapon található űrlap kitöltésével lehetett jelentkezni, ez 
jelentkezési mód bevált, kicsit meg is emelte a látogatások számát. 

 
2014-ben 2993 érdeklődő, 5637 alkalommal látogatta meg a honlapot. 

 
A honlapra felkerülő beszámolók elkészítésében Szőts Dávid vállalta az oroszlánrészt, 
de Jancskár Judit, Bazsóné Megyes Klári, Kiss Regina is küldött szövegeket és fotókat 
az eseményekről. 



 
Levelező listák: Az egyesület két levelező listán kommunikált a tagsággal, az egyiken 
a vezetőség cserél információkat, a másikon Pest megye valamennyi könyvtárosával 
(aki a listára regisztrált) tartott kapcsolatot.  

Hírlevél: A PEMEKSZ vezetőség hírlevélben tájékoztatatja a tagságot a tagdíjfizetés 
rendjéről, a programokról, díjakról, felhívásról.  

9. 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. 

2014-ben Téka-Díjban részesültek: 

 Deminger Ágnes Ráckeve   

 Kovács Marianna Százhalombatta   

 Nagy Zsoltné Százhalombatta   

 Sebestyénné Szilaj Anikó Cegléd   
 

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 díjra pályázatot írunk ki a díjra, arra számítva, hogy vonzóvá tesszük a fiatal 
kollégák számára a jelentkezést.  

2014-ben Kiss Regina (Iklad) könyvtáros kapta a Nagy Ferenc-díjat. 

Szinnyei-díj: A Szinnyei József-díj azoknak a könyvtárosoknak adományozható, akik 
hosszabb időn át kiemelkedő teljesítményt nyújtottak, és tevékenységükkel, 
kezdeményezéseikkel szakterületek fejlődését segítik elő. 

2014-ben Bazsóné Megyes Klára nyugalmazott érdi könyvtárigazgató vehette át 

. 

10. Tanulmányutak, kirándulások 

2014-ben a Délvidék magyar településeit, könyvtárait, kulturális értékeit szerettük 
volna végigjárni. Bár a programot teljesen megszervezte Bazsóné Megyes Klára, de 
mivel nem tudott vállalkozni az utazásra, a kirándulótársak nem akartak nélküle 
elindulni, a program elmaradt. 2015-ben viszont, ismételten meghirdetjük ezt a 
programot. 

11. Pénzügyi helyzet 

A szervezet pénzügyi helyzete stabil. A pozitív mérleg egyik oka, a testületi tagtól 
érkező tagdíj, és a magas egyéni tagsági szám, a másik a takarékos gazdálkodás. 

Az egyesületben ebben az évben is a korábbiakhoz hasonló jogcímen történnek 
kiadások: 

• MKE tagdíjhányad 



• Könyvtárosnap (előadó, étkezési költségek) 

• Nagy Ferenc - Díj 

• Szakmai műhelyek programjai 

• Közgyűlések (program, étkezés) 

• Honlap felügyelete 

• Banki költségek 

• Postaköltség 

• Anyagköltség 

2014-ben az első két hónapban két OTP bankszámlával rendelkeztünk. Az új MKE 
alszámla január 1-én nyílt meg, a régi még februárig működött, a banki költségek 
lerendezése után, átutaltunk 830 E Ft-ot, az új számlára és a régit megszüntettük.  

Könyvelésünket az MKE központ végezteti, és a pénzügyi beszámolót is ők készítik 
el. A banki bizonylatok és a pénztárjelentések szerint az alábbi adatokat tudjuk leírni, 
tájékoztató jelleggel. 

2014-ben az induló új OTP bankszámlán    0  

A régi számlán      849.571  

2015 záró egyenleg: (OTP)     903.589 

Pénztár nyitó összeg 2014. jan 1.     25.210 

Pénztár záró egyenleg 2014. 02. 30.    81.120 Ft 

A PEMEKSZ vagyona 2014. 12.31.   984.709 Ft 

 
12. Kapcsolatok 

Az Egyesület jó kapcsolatokat ápol a felvidéki könyvtárakkal, kezdeményezte a 
vajdasági könyvtárakkal való kapcsolatfelvételt is.  

Szoros a kapcsolat az MKE Elnökséggel – a Tanács elnökén keresztül – a szervezet 
működésével – eredmények, gondok – a vezetőségnek naprakész információi vannak. 

A Fitz-díj bizottságának munkájában, Bazsóné Megyes Klára elnökként vesz részt. 

 A Szinnyei –Díj Bizottságban Fülöp Attiláné képviseli a MKE-t. 

 

13. Egyéb 

• A Könyvtáros Életpálya kidolgozására bizottságot hozott létre az MKE, 
amelynek munkájában Fülöp Attiláné is részt vett. 



• Küldöttekkel képviseltette megát a PEMEKSZ, az Életpálya-konferencián az 
OSZK-ban. 

• Bazsóné Megyes Klári kiegészítette a PEMEKSZ-történetét, - a kronológiát és 
a személyi nyilvántartást. 

• A Könyvfesztiválon az idén is szerepet vállaltunk, a Pont Kiadó 
könyvbemutatóján. 

 

 

 

Gödöllő, 2015. 02. 16 

Fülöp Attiláné 

elnök 

 

 

 

 


