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BESZÁMOLÓ 

2017. évben végzett munkáról 

 

1. Tagsági információk 

Az MKE Pest Megyei Szervezetében 2017 évben 194 tagot tartottunk nyilván. A tagok 
megoszlása: 175 egyéni tag és 14 testületi tag és 5 tagtárs, aki második helyen regisztrált a 
PEMEKSZ-be. A megye könyvtárai tagdíjbefizetésükkel is támogatták a szervezet 
működését. Az egyéni tagok száma alapvetően nem változott (+ 4 fő), a testületi tagok száma 
is 4 könyvtár tagságával növekedett. Az év során történtek változások (pl. állásváltoztatás, 
nyugdíjba vonulás), de szép számmal regisztráltak a szervezetbe újonnan jött, (vagy 
visszatérő) kollégák. 

Az egyéni tagság korcsoport szerinti megoszlása:  

Korcsoportok 2015. 

fő 

2015. 

% 

2016. 

Fő 

2016. 

% 

2017 

fő 

2017 

% 

- 25 3 1.7 3 1,8 2 1.1 

26 – 35 22 12.6 20 11,8 27 15 

36 – 50 69 39.4 65 38,2 64 35.5 

61 – 63 66 37.7 67 39,4 63 35 

64 -  15 8.6 15 8,8 24 13.4 

Összesen 175 100 170 100,0 180 100 

  

Az egyesület törzsgárdáját évek óta a középkorú aktív könyvtárosok alkotják. Pályakezdők 
kevesen vannak, de a 25-35 év közötti korosztály évek óta növekvő számban képviselteti 
magát. A nyugdíjas tagok száma 33 fő, az emelkedő érték azt  mutatja, hogy a nyugdíjba ment 
kollégák  javarészt fenntartották egyesületi tagságukat és szívesen kapcsolatban maradnak 
ezzel a közösséggel. 

Ha a területi megoszlást vizsgáljuk, Pest megyéből 158 fő, a budapesti könyvtárakból 22 fő 
van a tagjaink között. 
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Egyesületünk tagságának 60 % a városi könyvtárban dolgozik. A községi könyvtárakban 
dolgozó kollégák aránya 14 %.  

A tagdíjfizetés 2017. első két hónapjában rendben lezajlott, a kollégák nagy többsége   

 

határidőre átutalta a tagsági díjat. Az érvényesítő matricák a februári közgyűlésen kerültek 
kiosztásra, ekkor vettük fel az új jelentkezőket is. 

 

2. A vezetőség   

Az egyesület vezetése arra törekedett, hogy teret adjon a szakmai tudásmegosztásnak, 
bemutassa könyvtárakban zajló jó gyakorlatokat és találkozási alkalmakat teremtsen a 
kötetlen szakmai tapasztalatcserére. 

2017-ben a vezetőség az alábbi változatlan felállásban végezte a munkát:  

Elnök: Fülöp Attiláné 
Titkár: Bazsóné Megyes Klára 
Vezetőség: Hajdú Zoltánné, Jancskár Judit, Péterfi Rita, Szamosvári Istvánné, Szőts Dávid 
Ellenőrző Bizottság elnöke: Sebestyénné  Majchrowska Ewa 
Ellenőrző Bizottság tagjai: Dr. Kovács Csilla és Vadászi Istvánné 
 
A kommunikáció elsősorban a vezetőségi levelező listán zajlik, ahol a kapcsolattartás 
folyamatos. A programok szervezéséről, a felmerülő ügyekkel kapcsolatos lépésekről azonnal 
kap információt a vezetőség. Az egyesület vezetőségi ülésein a teljes vezetőség részt vett, és a 
feladatokból is mindenki részt vállalt. 
Az egyesület vezetésében jól kialakult munkamegosztás van. 

Év Megyei 
Kt. 

Városi 
Kt. 

Községi 
Kt. 

OSZK Tudomán
yos Kt. 

 

Felsőokt. 
Kt. 

Egyéb 
kvt 

Nem 
könyvtáros 

Össz.. 

2015. 19 101 18 8 3 7 8 11 175 

% 11 % 58 % 10 % 4,5 % 2  % 4 % 4.5 % 6 % 100 

2016 21 97 25 7 0 8 6 6 170 

% 12 % 57 % 15 % 4 % 0 5 % 3.5 % 3,5 % 100 

2017 21 108 25 4 0 5 9 8 180 

% 12 % 60 % 14% 2 % 0 3 % 5 % 4% 100 
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A tagsági adminisztrációt Bazsóné Megyes Klára és Sebestyénné  Majchrowska Ewa végzik, 
a nyilvántartások (jelentkezési lapok, taglisták) naprakészek és a kapcsolattartás a tagokkal 
folyamatos. 

2017-ben a gazdasági feladatokat Jancskár Judit vette át az elnöktől. Feladata lett a szabályos 
pénzügyi adminisztráció, az időszaki pénztárjelentések elkészítése, a számlák eljuttatása az 
MKE titkárságra. Ő végezte a PEMEKSZ honlap folyamatos frissítését is. 

Az olvasószolgálatos műhely programjait Hajdú Zoltánné és Péterfi Rita, a 
gyermekkönyvtáros műhely szakmai napját Szamosvári Istvánné és Dr. Kovács Csilla  
szervezte. 

Az éves közgyűlést és a hagyományos megyei könyvtáros napot a Fülöp Attiláné és Bazsóné 
Megyes Klára szervezte és közösen végezték a szervezet gazdálkodását is. 

A tanulmányi kirándulások fő szervezője Bazsóné Megyes Klára volt, munkáját Sebestyénné  
Majchrowska Ewa segítette. 

Valamennyi programról írásos beszámoló készült, amelyet Szőts Dávid készített, és a 
programok után rövidesen elérhető volt a szervezet honlapján. 

 
Vezetőségi ülések: 

• 2017. február 16. Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ 
Napirend: Közgyűlés előkészítése, tagsági helyzet áttekintése, 2017 évi tervek, várható 
személyi változások a vezetésben. 

• 2017. szeptember 06. OSZK Tanácsterem 
Napirend: Személyi kérdések, második félév programjai, pénzügyi áttekintés. 

 

3, Közgyűlés 

2017. február 22. Pest Megyei Könyvtár Szentendre 

A programot a megyei könyvtárral közösen szerveztük. Délelőtt Minőségirányítási szakmai 
nap címmel zajlottak programok – a Pest Megyei Könyvtár szervezésében: 

• Bevezetés a folyamatszabályozásba. / Vidra Szabó Ferenc, minőségmenedzser 
• Tervezés – mérés, elemzés – fejlesztés. Folyamatszabályozás a ceglédi könyvtárban.  / 

Némedi Tivadarné, a Folyamatszabályozási Munkacsoport vezetője 
• Kell ez nekünk? Folyamatszabályozás a százhalombattai Hamvas Béla Városi 

Könyvtárban / Előadó: Bajnok Tamara, igazgatóhelyettes 
 

Az ebéd után került sor a PEMEKSZ közgyűlésére. 102 egyéni és testületi tag volt jelen, a 
közgyűlés határozatképes volt.  

 

Napirendi pontok: 

• Beszámoló a PEMEKSZ 2016. évi munkájáról. / Fülöp Attiláné PEMEKSZ elnök  
A beszámolóban az elnök részletesen bemutatta a PEMEKSZ taglétszámának 
alakulását, összetételét. Számot adott az év legfontosabb eseményeiről, a szakmai 
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napok tartalmáról, az Olvasószolgálatos és a Gyermekkönyvtáros szakmai műhely 
munkájáról. Kiemelte a különböző szintű szakmai elismerések könyvtárosait, majd az 
egyesületi kommunikációról, a honlapról és a levelező lista működéséről szólt.  
A pénzügyi beszámolóban bemutatta a bevételek és kiadások alakulását. Kitért azokra 
a tisztségekre, tevékenységekre, amelyet egyes tagok az MKE-ben fejtenek ki. 
 

• Az Ellenőrző Bizottság jelentése. / Sebestyénné Majchrowska Ewa EB elnök 
Az Ellenőrző Bizottsági elnök bejelentette, hogy a bizottság áttekintette, ellenőrizte az 
egyesület gazdálkodását, és a beszámolót elfogadásra ajánlotta a közgyűlésnek. A 
Közgyűlés a 2016. évi elnöki beszámolót elfogadta. 
 

• A PEMEKSZ 2017. évi munkaterve. / Fülöp Attiláné PEMEKSZ elnök  ismertette a 
szakma műhelyek tervezett programját, a könyvtárosnap, és a szakmai kirándulás 
időpontját helyszínét. A tagság elfogadta az szervezet 2017 évi munkatervét. 

• Új tagok bemutatkozása, felvétele, kártyák átadása. / Fülöp Attiláné és Bazsóné 
Megyes Klára 

• Tagsági helyzetkép, egyéb információk. / Bazsóné Megyes Klára PEMEKSZ titkár 
 
 

4. Pest megyei Könyvtárosnap 

 
2017. június 14. Budakeszi – Nagy Gáspár Városi Könyvtár 
 
A Pest megyei Könyvtárosnapon 119 kolléga vett részt, a könyvtárosokat a vendéglátó 
település polgármestere köszöntötte, vendégünk volt a város országgyűlési képviselője is. 
A PEMEKSZ vándorbotjára felkerült a Budakeszi könyvtárosnapra emlékeztető szalag, 
átadtuk a Táka-Díjakat azoknak a kollégáknak, akik már 25 éve tevékenykednek Pest megye 
könyvtárügyében. A fiatal könyvtárosok teljesítményét értékelő Nagy Ferenc-díjra idén nem 
érkezett pályázat, a díjátadás elmaradt. Ízelítőt kaptunk a helyi hagyományokból, a Budakeszi 
Hagyományőrző Kör Egyesület kórusa énekelt sváb és magyar népdalokat, hangulatos 
harmonikakísérettel. Ezt követően Odler Zsolt, az Aszód Városi Kulturális Központ - Városi 
Könyvtár igazgatójának előadásában „A reformáció, mint könyvtörténeti állomás. Hogyan 

készítette elő a könyvek fejlődéstörténete a lutheri eszméket?” A reformáció 500 éves 
évfordulójára emlékezve, egyszerre volt aktuális és felüdítő is a téma, hiszen a szakmai 
előadások zöme a digitalizációról, a modern kommunikációról szokott szólni, most a könyv 
megjelenésének társadalomformáló erejéről hallgattunk előadást. 
Vendéglátó könyvtár igazgatója, Ádám Éva következett a programok sorában. Arra 
vállalkozott, hogy bemutassa Budakeszit és a könyvtárat. 
Az ebédre a Művelődési ház udvarán terített asztaloknál került sor. 
Az étkezés után kétfelé programot választhattunk. A bátrabbak – a kálvária útba ejtésével – 
felgyalogoltak Makkosmáriára. Megtekintettük a kálváriát, a makkosi Angyalok Királynéja 

Templomot amelyet Laczkó Katalin, egykori budakeszi kolléganő mutatott be, majd rövid 
orgonakoncerttel is megörvendeztette közönségét. Ezzel egy időben a csoport másik fele 
helytörténeti sétára indult. Ők két turnusban meglátogatták a sváb hagyományokat gazdagon 
bemutató helytörténeti kiállítást, illetve egy rövid séta keretében megtekintették a katolikus és 
a református templomot, miközben a csoportot kísérő Bechtold Gábor helytörténész 
részletesen elmesélte azok történetét. 
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5. Olvasószolgálatos műhelytalálkozó 

2017. április 19. Üllői Vargha Gyula Városi Könyvtár 
 
 
A műhelynapot „Helytörténet és digitalizáció” témában szerveztük és a megye könyvtáraiból 
sokan jelentkeztek előadásra, hogy megosszák a jó gyakorlatokat. 
A város polgármestere és a vendéglátó könyvtár köszöntése után Werner Ákos, a Pest Megyei 
Könyvtár igazgatója mutatta be a Pest megye számára nyújtott helytörténeti szolgáltatásaikat. 
Előadásában kiemelte az egykori Pest Megyei Hírlap számainak visszamenőleges 
digitalizálását, amely már megtalálható a Hungaricana adatbázisban.   
Gönczi Krisztina, a Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ helyismereti 
könyvtárosa helyi lakossági gyűjtésen alapuló tematikus kiállítást mutatott be, amelyet az első 
világháború századik évfordulója alkalmából szerveztek. Ne félj babám, nem megyek 

világra... címmel bemutatott anyag a könyvtár által működtetett Gödöllői Wiki odalon is 
elérhetők. 
A következő előadó Velkei Hajnalka volt, aki Fehér László Üllő története című monográfiát 
mutatta be. 
Érd digitalizált kincseiről Paulovits Istvánné helyismereti könyvtáros, az érdi Csuka Zoltán 
Városi Könyvtár munkatársa beszélt. Képeslapgyűjteményük, a régi érdi újságok 
digitalizálásáról számolt be és a Ki kicsoda Érden c. honlapról elérhető adatbázisról. 
Dr. Borzsák István Városi Könyvtár (Monor) igazgatója helyismereti kiadványokat mutatott 
be. 
A Szabadkai Városi Könyvtárból érkezett Hicsik Dóra, bemutatta a könyvtárát, ahol a szintén 
a helyi sajtó digitalizálása zajlik, egy a Vajdaságban körbejáró szkenner jóvoltából. 1873-tól 
1944-ig digitalizálták a helyi újságokat, kolléganőnk megosztott néhány érdekességet a 
munka során talált újságcikkekből. A könyvtár ápolja Kosztolányi Dezső emlékét, gyűjti, 
kutatja életének eseményeit, vetélkedőket szerveznek a diákok számára. 
Az előadások sorát a házigazda Velkei Hajnalka igazgató könyvtárbemutatója zárta. 
Az ebédet követően megnéztük a helyi értéktér kiállítást, megtekintettük a helytörténeti 
gyűjteményt és a Keresztelő Szent János római katolikus templomot. 
 
 

6. Gyermekkönyvtáros Műhelytalálkozó   

2017. november 8.  Csuka Zoltán Városi Könyvtár, Érd 
 
 
„Kamaszok – irodalom – olvasás – könyvtár” volt a témája az érdi gyermekkönyvtáros 
műhelynek. 
A Pagony Kiadó törekvéseit Péczely Dóra, a „Tilos az á” könyvek szerkesztője révén 
ismerhettük meg ők ugyanis kifejezetten erre a korosztályra szakosodtak, akkor jött létre a 
kiadó, amikor a Pagony olvasótábora kamaszodni kezdett. Most kifejezetten a kamaszoknak 
szóló könyveket, sorozatokat jelentetnek meg, ezeket mutatta be a könyvtárosoknak. 
A következő előadó Ceglédről érkezett, ahol a kamaszoknak külön részlegük van. Jeneiné 
Ecseri Mariann az ifjúsági könyvtárat vezetője elmondta, hogy a kamaszok igényfelmérésével 
kezdték a munkát, majd ezt figyelembe véve indítottak szolgáltatásokat, programokat.  
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A helybeliek tapasztalatát Kondriné Varga Kornélia gyermekkönyvtáros mondta el Tini 

olvasók – olvasó tinik címmel. Az a tapasztalatuk, hogy az alsósok mindig aktívabbak. Az 
évente szervezett 90-100 rendezvény így zömmel az óvodásokat és a kisiskolásokat éri el. 
Nagykőrösről Balogh Éva érkezett, hogy a „Könyvmoly képzőről” beszéljen. Bemutatta azt a 
különgyűjteményt, amelyet célzottan a korosztály számára állítottak össze. 
Gödöllőn szintén friss ötlet volt a tinipolc kialakítása, amint arról Istók Anna könyvtáros 
beszámolt. Ennek előzménye volt az öt hónapon át tartó, 12-17 évesek számára szervezett 
„Olvasók diadala” vetélkedő, és a korosztály számára létrehozott „Könyvsú-go” adatbázis. 
Az előadók sorában az utolsó Kovács Marianna százhalombattai könyvtár igazgató volt, aki a 
kamaszoknak szóló biblioterápiáról beszélt. Könyvtárukban „Megmondalak” címmel 
szerveznek biblioterápiás foglalkozást az iskolai közösségi szolgálat keretében.  
Az előadások után felkerestük a Földrajzi Múzeumot, ahol Kovács Sándor könyvtáros 
élvezetes stílusban és humorral mutatta be a híres magyar utazók életét és kalandjait. 
 
   

7. Tanulmányutak, kirándulások 

2017. június 21-24. Horvátországi út 
 
A tanulmányút megszervezésével az volt a célunk, hogy felkeressünk horvátországi magyar 
emlékhelyeket, emlékezzünk Szent László királyunkra, megnézzük a horvát táj egyedülálló 
természeti szépségeit, valamint hogy meglátogassuk a horvát nemzeti könyvtárat. 
Idegenvezetőnek Pastyik Endrét kértük fel, a csoporttal utazó szabadkai Hicsik Dóri is nagy 
segítséget nyújtott az utazás során. 
A program még a határon innen kezdődött, amikor Letenye központjában, egy kényszerű 
várakozás miatt meglátogattuk a városi könyvtárat. 
Varasd főtere volt az első tervezett megálló. A városban tett séta után megnéztük az Erdődy-
várat. Zágráb volt a következő állomás, elsőként a horvát nemzeti könyvtár. Kis kalandozás 
után találtuk meg a modern üvegpalotát. A belső terek tágassága, dokumentumok „levegős” 
elhelyezésére sem tudta ellensúlyozni, hogy ridegnek éreztük az épületet. A vezetőnkül 
szegődött könyvtáros, Irena Pilas viszont nagyon barátságosan, szakmáját értő módon vezette 
végig csapatunkat a könyvtáron, felhívva a figyelmet a magyar vonatkozású dokumentumok 
gazdagságára. 
Másnap a Plitvicei tavakat néztük meg, a természeti szépségekben csak délelőtt tudtunk 
gyönyörködni, mert délután az esős arcát mutatta Plitvice és mi jól eláztunk. 
A következő napi program a tengerpartra vezetett, az Isztriai-félsziget kapujához, Fiumébe, 
valamit a Krk szigetre. Fiume valóban sok magyar vonatkozással bír, hiszen évszázadokig 
valamiképpen a magyar államhoz tartozott, fénykorát a Monarchia idején élte.  
Terszat (Trsat) várából fölülről tekintettük meg a várost. Fiumében végig sétáltunk a korzón,  
megnéztük a kikötőt, a tengerpartot, a piacot, koszorúztunk Jókai Mór emléktáblájánál. A Krk 
sziget csak a látvány és a tengerpart élménye miatt került a programba,  pihenéssel, sétával 
töltöttük a délutánt. 
Negyedik napra maradt Zágráb belvárosa, a városnézés. A séta során megtekintettük a magyar 
vonatkozású helyeket, a Zrínyi-parkot, Zrínyi Miklós szobrával, a milleniumi pavilont, majd a 
számunkra nem nemzeti hős Jellasich bán szobonánál is megálltunk. Emlékeztünk Szent 
Lászlóra, illetve az általa alapított zágrábi püspökségre a bazilikánál. Majd mindenki 
bejárhatta a belvárost szabad program keretében. 
A horvátországi kiránduláson 45 fő vett részt, a programot Bazsóné Megyes Klára szervezte 
és vezette, a pénzügyekben segítségére volt Sebestyénné  Majchrowska Ewa. 
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8. Bejegyzési cím, számlaszám 

Neve: Magyar Könyvtárosok Egyesülete Pest Megyei Szervezete 
Elnevezésének rövidített jelölése: PEMEKSZ 
Levelezési cím: MKE Pest Megyei Szervezete 2100 Gödöllő Dózsa György út 8. 
E-mail: pemeksz@listserv.niif.hu 
Honlap: www.pemeksz.hu 
Számlázási cím: Magyar Könyvtárosok Egyesülete Pest Megyei Szervezete 1827 Budapest 
Budavári Palota F. épület 
Alszámla száma: 11708001-20570567 
Működési területe: Pest megye 
Létesítésének időpontja: 1978. 

 

9. Iratok, szabályzatok 

Működésünket szabályzó dokumentumok: 
• MKE Alapszabály  
• PEMEKSZ Szervezeti és Működési Szabályzata 
• 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 elektronikusan a Gödöllői Városi Könyvtár és 
Információs Központban találhatók. Ugyanitt vannak a jegyzőkönyvek és jelenléti ívek is. 

 

10. Kommunikáció 

Honlap:  www.pemeksz.hu   

A honlapon a tagsági információk pontosak és naprakészek. A rendezvények előtt a program 
és meghívó a honlapon megtalálható, a jelentkezőket is itt regisztráljuk. Az előadások 
prezentációit a weboldalon közzétesszük.  
A honlapra felkerülő beszámolók elkészítésében Szőts Dávid vállalta az oroszlánrészt, de 
Jancskár Judit, Bazsóné Megyes Klári, is küldött szövegeket és több tagtársunk fotókat az 
eseményekről. 
A honlap látogatónak száma az elmúlt évhez képest csökkent, akárcsak a látogatási alkalmak 
száma.  

 
Év Látogatók 

száma 
Látogatási 
alkalmak 

2014 2993  
2015 4171 5637 
2016 3904 7483 
2017 3503 6825 
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Figyelembe véve, hogy a honlapot elsősorban a tagság használja tájékozódásra elégedettek 
lehetünk a látogatási alkalmakkal. 
A honlapra az év során felkerültek az előadások prezentációi. Figyelemmel kisértük az egyes 
programokról a helyi médiában megjelent híreket is és elérhetővé tettük a honlapon. 
 
Levelező listák: Az egyesület két levelező listát működtet, az egyiken a vezetőség cserél 
információkat, a másikon Pemeksz tagjaival (aki a listára regisztrált) tartott kapcsolatot. 
Mindkét listán élénk információcsere zajlik. Moderátorok Bazsóné Megyes Klára és Jancskár 
Judit. 

Facebook oldal: A facebook-on s intenzíven jelen van a szervezet, az eseményekről fotókkal 
beszámolva és a média visszhang is feltöltésre kerül. Az oldalt Kiss Regina és Bazsóné 
Megyes Klára moderálja. 

 

11. Díjak 

Téka-díj: 25 éve Pest megyében dolgozó kollégák kapják (azok is, akik nem tagjai a 
PEMEKSZ-nek). 2017-ben a következő kollégák részsültek ebben az elismerésben: 

 Liskáné Fóthi Zsuzanna Gödöllő 
 Bautista Soldevila Katalin Gödöllő 
 Papp Sándorné  Ráckeve 
 
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 
írtunk ki, így tesszük vonzóvá a fiatal kollégák számára a jelentkezést.  

A pályázat kiírása 2017-ben is megtörtént, sajnos egyetlen pályamunka sem érkezett, ezért a 
díj átadására nem került sor.  

 
12.  Pénzügyi helyzet 

 
Bevételek: 

Tagdíjak: 1 102 500 FT 
Egyéni tagdíj:  822 500 Ft  Ebből 5 000 Ft már 2018-as tagdíj 
Testületi tagdíj:  280 000 Ft 

Rendezvények részvételi díja 109 000 FT 
Ebből: 

Olvasószolgálatos Műhely:  8 000 Ft 

Könyvtárosnap: 70 000 Ft 

Gyermekkönyvtáros Műhely 31 000 Ft 

Horvátországi tanulmányút: 588 571 Ft 
Kamat: 46 Ft 

Bevételek összesen: 1 800 117 Ft 
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Kiadások: 

MKE-nek tagdíj utalása 404 500 Ft 
Rendezvények költségei:  537 405 Ft 

Ebből:  
Közgyűlés: 114 300 Ft 
Olvasószolgálati Műhely 25 190 Ft 
Könyvtárosnap 296 220 Ft 
Gyermekkönyvtári Műhely 101 695 Ft 

Horvátországi tanulmányút 653 255 Ft 
Postaköltség, egyéb admin. 24 425 Ft 
Honlap 39 624 Ft 
Bankköltség 20 512 Ft 

Kiadások összesen: 1 679 721 Ft 
 
Induló pénzeszköz: 2017. 01.01.  946 364 Ft 

Bank: 946 364 Ft 
Pénztár: 0 Ft 
 

Záró pénzeszköz: 2017.12.31. 1 066 760 Ft 
Bank: 1 011 290 Ft 
Pénztár: 55 470 Ft 

A 2017. évi bevételből 120 396 Ft maradt, melyből 5 000,-Ft már 2018-as tagdíj. 

 
 

13. Kapcsolatok 

Az Egyesület jó kapcsolatokat ápol a felvidéki könyvtárakkal, és a vajdasági könyvtárakkal is. 
Szoros a kapcsolat az MKE Elnökséggel – a Tanács elnöki tisztét 2017. első félévében 
Bazsóné Megyes Klára töltötte be – a szervezet működéséről, a szakmai hírekről a 
vezetőségnek naprakész információi vannak. 
A Fitz-díj bizottságának munkájában, Bazsóné Megyes Klára elnökként vesz részt. 
Összegyűjtötte a Pest megyei javaslatokat, kapcsolatot tartott a minisztériummal és a 
kiadókkal. 

 
 

14. Média megjelenések: 

Az egyesület munkájáról 13 média megjelenést tartunk nyilván, valamennyi elérhető a 
PEMEKSZ honlapján. 

Könyvtárvilágban megjelent írások: 

- http://mke.info.hu/konyvtarvilag/2017/03/minosegiranyitasi-szakmai-nap-es-pemeksz-
kozgyules-szentendren/3728/#more-3728 

- http://mke.info.hu/konyvtarvilag/category/v_evfolyam_2017/3_szam_2017/ 
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- http://mke.info.hu/konyvtarvilag/2017/04/pro-publicitate-dijat-kapott-a-csuka-zoltan-
varosi-konyvtar-csapata/3827/#more-3827  

- http://mke.info.hu/konyvtarvilag/category/v_evfolyam_2017/5_szam_2017/ 
http://mke.info.hu/konyvtarvilag/2017/09/prusinszki-istvan-egyetemi-hallgato-ujsagiro-
szerkeszto/4317/#more-4317  

- http://mke.info.hu/konyvtarvilag/2017/06/pest-megyei-konyvtarosok-napja-
budakeszin/3966/ 

- http://mke.info.hu/konyvtarvilag/2017/09/a-2017-evi-fitz-jozsef-konyvdijrol/4308/#more-
4308 

- http://mke.info.hu/konyvtarvilag/2017/11/a-pemeksz-horvatorszagi-tanulmanyutjarol-
2017-junius-29-julius-2/4426/#more-4426 

- http://mke.info.hu/konyvtarvilag/2017/09/fulop-attilane-mirza/4187/#more-418 
 
Programokról szóló tudósítások: 
 
Közgyűlés, Szentendre   

     http://tvszentendre.hu/... (2017. február 24.)
Olvasószolgálatos Műhely, Üllő 
    https://www.youtube.com/... (2017. április 29.) 
Könyvtárosnap, Budakeszi 

     http://hirmondo.budakeszi.hu/... (2017. július 1.)

 

    https://www.youtube.com/... (2017. július 1.) 
Tanulmányút, Horvátország 
    http://mke.info.hu/... (2017. november 1.) 
 

15. Egyéb 

• A PEMEKSZ képviselői részt vettek az MKE konferencián, küldöttközgyűlésén, a 
miskolci vándorgyűlésen és a Könyvfesztivál szakmai programjain. 

• Könyvtárvilág szerkesztésében Bazsóné Megyes Klára, a Könyv, könyvtár, 
könyvtáros szerkesztőbizottságában Fülöp Attiláné vett részt. 

• Bazsóné Megyes Klára képviselte a szervezetet a tanács ülésein és a Fitz bizottságban 
is aktívan dolgozott. 
 

Gödöllő, 2017. 02. 18. 

 

Fülöp Attiláné 
elnök 

 

 

 

 


