
1 

 

M a g y a r  K ö n y v t á r o s o k       
E g y e s ü l e t e  

P e s t  M e g y e i  S z e r v e z e t e   
1827 Budapest, Budavári Palota F épület  

w w w . p e m e k s z . h u  

 

BESZÁMOLÓ 

2018. évben végzett munkáról 

 

1. Tagsági információk 

Az MKE Pest Megyei Szervezetében 2018 évben 190 tagot tartottunk nyilván. A tagok 
megoszlása: 175 egyéni tag és 15 testületi tag és 2 tagtárs, aki második helyen regisztrált a 
PEMEKSZ-be. A megye könyvtárai a programok fogadásán túl, tagdíjbefizetésükkel is 
támogatták a szervezet működését. Az egyéni tagok száma nem változott, a testületi tagok 
száma 1 könyvtár tagságával növekedett. Az év során történtek változások (pl. 
állásváltoztatás, nyugdíjba vonulás), de szép számmal regisztráltak a szervezetbe újonnan jött, 
(11 fő) (vagy visszatérő) kollégák. 

Az egyéni tagság korcsoport szerinti megoszlása:  

Korcsoport 2015. 

fő 

2015. 

% 

2016. 

fő 

2016. 

% 

2017 

fő 

2017 

% 

2018 

fő 

2018 

% 

- 25 3 1.7 3 1,8 2 1.1 1 0.6 

26 – 35 22 12.6 20 11,8 27 15 22 12.6 

36 – 50 69 39.4 65 38,2 64 35.5 65 37.1 

51 – 63 66 37.7 67 39,4 63 35 57 32.6 

64 - 15 8.6 15 8,8 24 13.4 30 17.1 

Összesen 175 100 170 100,0 180 100 175 100 

  

Az egyesület törzsgárdáját évek óta a középkorú aktív könyvtárosok alkotják. Pályakezdők 
jóformán nincsenek, a 25-35 év közötti korosztály évek óta ugyanazon szinten hullámzik, 
mindössze a tagság 12 %-át jelentik. A nyugdíjas tagok száma 38 fő, - a tagság 21,7 %-a - az 
emelkedő érték azt  mutatja, hogy a nyugdíjba ment kollégák javarészt fenntartották 
egyesületi tagságukat és szívesen kapcsolatban maradnak ezzel a közösséggel. 



2 

 

Ha a területi megoszlást vizsgáljuk, Pest megye városi könyvtáraiból 158 fő (76.5 %), a 
községi könyvtárakból 22 fő (12,6 %), a budapesti könyvtárakból 19 fő (10,1 %) van a 
tagjaink között. 

A tagdíjfizetés 2018. első két hónapjában 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. 

2018-ba 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 

Év Megyei 
Kt. 

Városi 
Kt. 

Községi 
Kt. 

OSZK Tudo-
mányos 
és felső-
okt. Kt. 

 

Egyéb 
Kt. 

Nem 
könyvtá

ros 

Össz. 

2015. 19 101 18 8 10 8 11 175 

% 11 % 58 % 10 % 4,5 % 5,7 4.5 % 6 % 100 

2016 21 97 25 7 8 6 6 170 

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

2017 21 108 25 4 5 9 8 180 

% 12 % 60 % 14% 2 % 3 5 % 4% 100 

2018 19 114 22 4 6 9 1 175 

% 10,8 65,1 12,9 2,3 3,4 5 0,5 100 
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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. 
A tagsági adminisztrációt Bazsóné Megyes Klára és Sebestyénné  Majchrowska Ewa végzik, 
a nyilvántartások (jelentkezési lapok, taglisták) naprakészek és a kapcsolattartás a tagokkal 
folyamatos. 

2018-ben a gazdasági feladatokat Jancskár Judit látta el. Feladata volt 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 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: 

• 2018. március 3. Budapest FSZEK Kertész utcai könyvtára 
Napirend: Az éves program megbeszélése – műhelynapok, könyvtárosnap, 
tapasztalatcsere - és tagsági helyzet áttekintése. 

• 2018. október 3. Budapest FSZEK Kertész utcai könyvtára 
Napirend: Számlaadási szabályok változása, tisztújítás előkészítése 

 

3, Közgyűlés 

2018. február 21. Budapest, Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum 

A közgyűlés az alábbi napirendi pontok szerint zajlott: 

• Olvasunk-e? Járunk-e könyvtárba? Olvasási és könyvtár-használati szokásaink egy 
országos vizsgálat tükrében. Péterfi Rita, OPKM igazgató 
A legfrissebb kutatások eredményeinek bemutatásával, részletes elemzést hallottunk a 
felnőttek és gyerekek olvasási és könyvtárhasználati szokásainak változásáról, az 
életünket meghatározó rejtett kulturális összefüggésekről, a megjelenő új 
tendenciákról.  
 

• Beszámoló a PEMEKSZ 2017. évi munkájáról. Fülöp Attiláné, PEMEKSZ elnök 
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A beszámolóban az elnök részletesen bemutatta a PEMEKSZ taglétszámának 
alakulását, összetételét. Számot adott az év legfontosabb eseményeiről, a szakmai 
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 végeztek. 
 

•  Képes beszámoló a horvátországi tapasztalatcserékről. Bazsóné Megyes Klára, titkár 
 

• Az Ellenőrző Bizottság jelentése. / Sebestyénné Majchrowska Ewa EB elnök 
Az EB elnök bejelentette, hogy a bizottság áttekintette, ellenőrizte az egyesület 
gazdálkodását, és a beszámolót elfogadásra ajánlotta a közgyűlésnek. A Közgyűlés a 
2017. évi elnöki beszámolót elfogadta. 
 

• A PEMEKSZ 2018. évi munkaterve. Fülöp Attiláné, PEMEKSZ elnök 
Az elnök ismertette a szakma műhelyek tervezett programját, a könyvtárosnap, és a 
szakmai kirándulás időpontját helyszínét. A tagság elfogadta az szervezet 2018 évi 
munkatervet. 
 

• Tagsági helyzetkép, információk belépésről, tagkártyáról. Bazsóné Megyes Klára 
• Új tagok bemutatkozása, felvétele, kártyák átadása. Fülöp Attiláné, PEMEKSZ elnök 

 
Az ebéd után az Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum szolgáltatásainak bemutatására 
került sor. 105 egyéni és testületi tag volt jelen, a közgyűlés határozatképes volt.  
 
 

4. Pest megyei Könyvtárosnap 

 
2018. június 13. Biatorbágy, Karikó János Városi Könyvtár (Biatorbágyi Faluház) 
 
Kettős ünnepre érkeztünk Biatorbágyra. A vendéglátó Karikó János Városi Könyvtár 
fennállásának 60. évfordulóját, és az MKE Pest Megyei Szervezete megalakulásának 40 
évfordulóját ünnepelni. A könyvtárosokat a vendéglátó település polgármestere köszöntötte, a 
várost bemutató előadást a könyvtár 60 éves történetének állomásait felidéző visszaemlékezés 
követte. A könyvtár jelenlegi helyzetét és törekvéseit a vezető, Uzonyi Edit mutatta be. A 
helyi bábcsoport előadását követően az MKE elnöke Barátné Dr. Hajdú Ágnes köszöntötte a 
résztvevőket, őt Bazsóné Megyes Klára előadása követte, a PEMEKSZ elmúlt 40 évének 
kiemelkedő eseményeiről. 
A PEMEKSZ vándorbotjára felkerült a Budakeszi könyvtárosnapra emlékeztető szalag, 
átadtuk a Téka-Díjakat Kristály Istvánné zsámbéki könyvtárosnak, akik már 25 éve 
tevékenykedik Pest megye könyvtárügyében. A Nagy Ferenc díjat Fucskár Erika szentendrei 
gyermekkönyvtáros kapta. A PEMEKSZ logó pályázat nyertese, Kajári Katalin gödöllői 
könyvtáros lett, aki a szervezet új logóját készítette el. Végül ünnepi műsor következett a 
díjazottak és a jelenlévők tiszteletére, melynek az volt a különlegessége, hogy előadóművész 
kollégák műsorát hallhattuk. Százhalombattáról József-Rozsnyai Júlia, Arany János Vörös 
Rébék című balladáját adta elő. Ugyancsak Százhalombattáról Kovács Marianna 
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mesemondását hallhattuk. Végül a diósdi Diriczi Zoltán és zenész társa gyimesi népzenét 
játszottak. 
Az ebédet a kettős jubileumot ünneplő torták felvágása és elfogyasztása követte, majd a 
biatorbágyi viadukt megtekintését kövezően gyalogosan sétáltunk át a könyvtárba. 
40 éves születésnap alkalmából összegyűjtöttük valamennyi nyugdíjas és régi tag 
elérhetőségét. Arra törekedtünk, hogy meghívásukkal erősítsük az egyesületben korábban 
tevékenykedő tagtársainkkal is a kapcsolatot. 
A Pest megyei Könyvtárosnapon 137 kolléga vett részt. 
 

 

5. Olvasószolgálatos műhelytalálkozó 

2018. április 25. Ceglédberceli Kultúrház és Könyvtár 
„Az olvasónak mindig igaza van?” 
 
A ceglédberceli szépen felújított Kultúrház és Könyvtár előterében várták az érkezőket, a 
vendéglátók, Koglerné Hernádi Ági és Bogyay Katalin az intézmény vezetője. Szépen 
megterített asztalok, a kávé és a friss pogácsa illata fogadta a belépőket.  
A program a vendéglátók bemutatkozásával indult. Pető Zsolt „a falu jegyzője” mutatta be a 
település múltját és jelenét.  A Német Nemzetiségi Ifjúsági Együttes műsora köszöntötte a 
program résztvevőit, majd Bogyay Katalin, az intézmény vezetője folytatta, aki a 
könyvtárukról, a településen zajló kulturális életről beszélt.  
„Hogy mindenkinek igaza lehessen…” címmel Horváth Judit pszichológus tartott előadást az 
asszertív kommunikációról, azaz a mások megbántása nélküli meggyőzésről.  
Kovács Marianna, a százhalombattai Hamvas Béla Városi Könyvtár igazgatója a könyvtár 
gyakorlatából hozott példákat, olyan meglepő helyzetekről, amikor olvasói konfliktusokat 
kellett megoldaniuk. A sok humorral fűszerezett történeteket a hallgatóság nevetése kísérte és 
mindannyiunk számára ismerős történetek megoldásához kaptunk egy másfajta megközelítést.  
Ezt követően kiscsoportokban zajlott a munka. Horváth Judit azt a feladatot adta, hogy valós 
konfliktushelyzetet játszanak el a kollégák úgy, ahogyan az megtörtént, majd olyan módon, 
ahogyan annak mindkét fél megelégedésére kellett volna megtörténnie. Minden történet 
bemutatását a könyvtárosokkal történő elemzés, megbeszélés követte.  
Az ebéd is a helyi hagyományok jegyében zajlott. A borjúpörkölt túrós laskával a 
ceglédberceli ünnepek elmaradhatatlan fogása mellé a helyi Ungváry László Borrend 
képviseletében Koglerné Hernádi Ági és a jegyző úr „celebrált” borkostolót. Az asztalra nem 
csak borjú került, hanem „bárány” is, a helyi lakodalmak, ünnepek elengedhetetlen édessége. 
A délutáni program Farkas Ferenc előadásával folytatódott, „Az én könyvtáram” projekt 
szakmai vezetője a program megvalósulásáról és a tervezett fejlesztésekről beszélni.  
A program szakmai részét helyismereti séta követte, amihez játékos vetélkedőt is kitaláltak a 
helyi szervezők.  
A programra 65 kolléga regisztrált. 
  

6. Gyermekkönyvtáros Műhelytalálkozó  

„Közösség – Partnerség - Gyermekkönyvtár”  
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2018. november 14. Szigethalom, Hegedűs Géza Városi Könyvtár 
 
A résztvevők köszöntését a helybeli Csengettyű Bábcsoport előadása követte, akik a 
„Kippkopp és Tipptopp” című Marék Veronika-mesét adták elő.  
Az előadást követően Fáki László polgármester kapott szót. Elmondta, hogy a jelenlegi 
könyvtárat korábban a Csepel autógyár üzemeltette, majd a város vette át, megmentve a 
könyvtárat a szűntetéstől. Először a megmentés volt a cél, most már a szépítgetés.  
A szakmai előadók sorában először Horváth Judit pszichológust hallhattuk „Micimackó egy 
boldog Pagonyban” címmel. Beszélt a könyvtár és a könyvtáros feladatáról, hogy megtanítsuk 
a gyerekeket az önismeretre, a társas kapcsolatok megélésére, feladatunk támogatni, 
korrigálni a megbicsaklott szocializációt. A partnerség a szülők, a gyerekek és a könyvtárosok 
vonatkozásában is nagyon fontos, szükség van új formákra és hangsúlyokra, a könyvtárra 
egyre több feladat hárul. 
A második szakmai előadást Dömsödy Andrea, az Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum 
iskolai könyvtári referense tartotta „Együtt, de hogyan? Gyermekkönyvtár – iskolai könyvtár” 
címmel. Az iskolai könyvtár, a gyermekkönyvtár és a felnőtt könyvtár feladatai sokban 
eltérnek, de ezek metszetében van az olvasásfejlesztés és a könyvtárhasználóvá nevelés – 
ennek eléréséhez lényeges a három intézmény együttműködése. Olyan munkaközösségek 
létrejöttét szorgalmazta ahol a ténylegesen együtt dolgozók területi alapon működnek együtt, 
egységes koncepció mentén.  
Ezután a szentendrei Hamvas Béla Pest Megyei Könyvtár munkatársai léptek a színpadra. 
Bartalus Boglárka gyermekkönyvtáros és a mesékhez zenei kíséretet biztosító Héjja Balázs 
rendszergazda mutatták be gyermekkönyvtáruk  papírszínházas előadásait.  
Végül Luttenberger Katalin könyvtárigazgató intézmény történetét, gazdag programkínálatát, 
és kapcsolatrendszerét mutatta be. Az előadások után rendhagyó szendvicsebéd következett, a 
lakosok által hozott házi finomságokkal kiegészítve  
Ezt követően a Helytörténeti Gyűjtemény gazdag néprajzi anyagát láthattuk.  
A programra 65 résztvevő regisztrált. 
 
   

7. Tanulmányutak, kirándulások 

2018. június 21-24.  

"Megőrzésre átvettük tőletek..." 
Tanulmányút Lengyelországba 
 
A tanulmányút célja azon területek fölkeresése volt, amelyek a versailles-i békerendszer révén 
Magyarországtól kerültek át Lengyelországhoz (Árva és a Szepesség egy része). Ez a terület a 
zakopanéi „beszögellés” két oldalán helyezkedik el, összesen mintegy 25 ezer főnyi, 2 
Budapestnyi területéről van szó. Zakopane volt a bázisunk, ami a lengyel Tátra fővárosa, de 
soha sem volt Magyarország része.  
Első napon, megálltunk Besztercebányán, gyönyörködtünk a főtér szép házaiban, a 
templomokban, a Mátyás-ház külsőjében, a vármaradványokban. Átérve Lengyelországba, a 
hajdani Árva északi részét jártuk be: Felsöbölönke (Felső-Zubrycza) skanzenjét néztük meg. 
A következő fontos megálló Kisárva (Orawka) temploma volt. A fatemplom ugyan 
Keresztelő Szent Jánosnak szentelték fel, de szinte mindenki a Magyar szentek templomának 
nevezi a sok magyar szentet és történelmi személyt ábrázoló kép miatt. 
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Átmentünk Chocholów falun, ami majdnem skanzennek tekinthető a régi faházak miatt. Majd 
Zakopane következett, megismertük a település történetét, az itt élő gorálokat, a jellegzetes 
zakopanei építészeti stílust, a templomokat, és a sportlétesítményeket. A fatemplomok mellett 
érdekes kontraszt volt a Fatimai Szűzanyának szentelt modern templom – ami szép példáját 
adja, hogy miképp lehet összhangba hozni hagyományt és modernséget. Fontos megálló volt a 
Szent Kelemen templom és a „kiválóak temetője”, ahol a Zakopanehoz kapcsolható jeles 
személyek nyugszanak  
A második napon kerestük föl a szepesi területeket, zömmel csak átmentünk a régi, 
Magyarországhoz tartozó településeken (Alsó-, Felsőlápos, Újterebes, Szepesgyörk). A 
szepesi terület „központja” a Dunajec partján álló nedeci vár, és a másik parton magasló 
Czorsztyn vára. Nedec a magyar, Czorsztyn a lengyel határvár volt.  
Zakopánéban a szakmai program sem maradt ki: fölkerestük a könyvtárat, amely a terület 
magyar időszakáról szóló anyagokat is tartalmaz, a történészek kutatóhelye. 
Hazafelé megálltunk Körmöcbányán, itt a főteret jártuk körbe, ugyancsak megemlékezve a 
magyar történelemről.  
 

 
 

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 
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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 
Fülöp Attiláné, Bazsóné Megyes Klári, Szamosvári Istvánné 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 
2018 3906 7171 

 
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, pályázat 

Téka-díj: 25 éve Pest megyében dolgozó kollégák kapják (azok is, akik nem tagjai a 
PEMEKSZ-nek). 2018-ban elismerésben részesült: 

• Kristály Istvánné zsámbéki könyvtár vezetője 

 
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. 2018-ban Nagy 
Ferenc-díjat kapott: 

• Fucskár Erika a szentendrei könyvtár gyermekkönyvtáros 

A Pemeksz két egyesületi tagot is felterjesztett magasabb szakmai elismerésre: 
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• Sebestyénné Majchrowska Ewa az MKE Emlékérem kitüntetést kapta. 

• Fülöp Attiláné MKE PEMEKSZ elnök Szinnyei József Díjat kapott.  

PEMEKSZ logó elkészítésére pályázatot hirdettünk, amelyre egy pályamunka érkezett. Az 
új arculati elemet kis korrekcióval elfogadta a vezetőség, így a pályadíj átadásra került: 

• Kajári Katalin gödöllői könyvtárosnak. 

 
12.  Pénzügyi helyzet 

 

Bevételek: 

Tagdíjak: 1 089 000 Ft 
Egyéni tagdíj:  789 000 Ft 
Testületi tagdíj:  300 000 Ft 

Rendezvények részvételi díja 57 600 Ft 
Ebből: 

Olvasószolgálatos Műhely:  23 600 Ft 

Könyvtárosnap: 26 000 Ft 

Gyermekkönyvtáros Műhely 8 000 Ft 

Horvátországi tanulmányút: 480 000 Ft 
Kamat: 2 Ft 

Bevételek összesen: 1 626 602 Ft 
 
Kiadások: 

MKE-nek tagdíj utalása 372 000 Ft 
Rendezvények költségei:  683 138 Ft 

Ebből:  
Közgyűlés: 203 200 Ft 
Olvasószolgálati Műhely 63 695 Ft 
Könyvtárosnap 292 323 Ft 
 (a fenti összeg tartalmazza a Nagy Ferenc-díj és a logó pályázat díjait és a 
járulékokat) 
Gyermekkönyvtári Műhely 123 920 Ft 

Horvátországi tanulmányút 433 000 Ft 
Postaköltség, egyéb admin. 11 825 Ft 
Honlap 24 384 Ft 
Eszköz/laptop 201 851 Ft 
Bankköltség 14 799 Ft 

Kiadások összesen: 1 740 997 Ft 
 
Induló pénzeszköz: 2018. 01.01. 1 066 760 Ft 

Bank: 1 011 290 Ft 
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Pénztár:  55 470 Ft 
 

Záró pénzállomány: 2018.12.31. 952 365 Ft 
Bank: 867 525 Ft 
Pénztár: 84 840 Ft 

 
2018-ban a kiadások 114 395 forinttal haladták meg a bevételt. 

 

13. Kapcsolatok 

Az Egyesület jó kapcsolatokat ápol a felvidéki könyvtárakkal, és a vajdasági könyvtárakkal is. 
Szoros a kapcsolat az MKE Elnökséggel – a Tanácsban a Pemekszet Bazsóné Megyes Klára 
képviselte, a szervezet működéséről, a szakmai hírekről a vezetőségnek naprakész információi 
vannak. 
A Fitz-díj bizottságának munkájában, Bazsóné Megyes Klára elnökként vett részt. 
Összegyűjtötte a Pest megyei javaslatokat, kapcsolatot tartott a minisztériummal és a 
kiadókkal. 

 

14. Média megjelenések: 

Az egyesület munkájáról 12 média megjelenést tartunk nyilván, valamennyi elérhető a 
PEMEKSZ honlapján. 

Könyvtárvilágban megjelent írások: 

Beszámoló a Pemeksz éves közgyűléséről  

https://mke.info.hu/konyvtarvilag/category/vi_evfolyam_2018/1_szam_2018/ 

Diriczi Zoltán, a könyvtárvezető népzenész 

https://mke.info.hu/konyvtarvilag/2018/03/diriczi-zoltan-a-konyvtarvezeto-nepzenesz/4663/ 

Az olvasónak mindig igaza van? Olvasószolgálatos Műhelynap Ceglédbercelen / Fülöp 
Attiláné 

https://mke.info.hu/konyvtarvilag/2018/07/az-olvasonak-mindig-igaza-van/4940/#more-4940 

Díjak, elismerések az MKE 50. Vándorgyűlésén 

https://mke.info.hu/konyvtarvilag/2018/09/dijak-elismeresek-a-magyar-konyvtarosok-
egyesulete-49-vandorgyulesen/5144/#more-5144 

Megőrzésre átvettük tőletek… 

https://mke.info.hu/konyvtarvilag/2018/09/dijak-elismeresek-a-magyar-konyvtarosok-
egyesulete-49-vandorgyulesen/5144/#more-5144 

Állami kitüntetések könyvtárosoknak augusztus 20-a alkalmából 
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https://mke.info.hu/konyvtarvilag/2018/09/allami-kituntetesek-konyvtarosoknak-augusztus-
20-a-alkalmabol-2/5204/#more-5204 

Közösség – partnerség – gyermekkönyvtár 

https://mke.info.hu/konyvtarvilag/2019/01/kozosseg-partnerseg-gyermekkonyvtar/5376/ 

 
Programokról szóló tudósítások: 
 
2018

 
június 13. 

 
Könyvtárosnap: Biatorbágy 

        http://budakornyekitv.hu/... (2018. augusztus 6.) 

        http://biatorbagy.hu/... (2018. augusztus 1.) 

        https://onkormanyzati.tv/... (2018. június 14.) 
 
  április 25.

 
Olvasószolgálatos műhelytalálkozó: Az olvasónak mindig igaza van?

        https://m.youtube.com/... (2018. április 26.) 
 

15. Egyéb 

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

• Könyvtárvilág szerkesztésében Bazsóné Megyes Klára tevékenyen vett részt, ő 
képviselte a szervezetet a Tanács ülésein és a Fitz bizottságban is aktívan dolgozott. 

• A GDPR rendelettel kapcsolatban a Pemeksz is megtette az elvárható intézkedéseket, 
igyekeztünk valamennyi tagunk személyes adatok kezelésére vonatkozó hozzájáruló 
nyilatkozatát megszerezni. Bár a tagság nagyobb része teljesítette a kérést, de a 
hiányzó nyilatkozatok pótlását a következő évben kell elvégezni. 
 

Gödöllő, 2018. 01. 04. 

 

Fülöp Attiláné 
elnök 

 

 

 

 


