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E L Ő T E R J E S Z T É S 

Kéthely Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
2016. augusztus 25-i ülésére a községi könyvtár helyszíni vizsgálata eredményével kapcsolatos 

visszajelzés megtárgyalásához 

Tisztelt Képviselő-testület! 

2015. október 29-én könyvtári szakfelügyeleti vizsgálat volt a települési könyvtárban.       
A könyvtári szakértő megállapította, hogy a Kéthelyi Községi Könyvtár nem mindenben       
felel meg a nyilvános könyvtárakkal szemben támasztott követelményeknek, és a működését 
szabályozó alapdokumentumok is hiányosak. A könyvtár csak abban az esetben maradhat a 
nyilvános könyvtárak jegyzékén, ha az alapkövetelményeket maradéktalanul teljesíti, és az 
alapdokumentumok hiányosságai megszűntetésre kerülnek.  
A könyvtári szakértő javasolt intézkedései, valamint az alapdokumentumok hiányosságait rögzítő 
megállapításai alapján a vizsgálatot elrendelő Emberi Erőforrások Minisztériuma Kultúráért Felelős 
Helyettes Államtitkár az alábbi javaslatokat és észrevételeket fogalmazott meg a könyvtár helyszíni 
vizsgálatáról szóló visszajelző levelében, melyek a következők: 

1. Az intézmény nem önálló költségvetési szerv, szakfeladaton működtetik. Amennyiben
nyilvános könyvtár fenntartásával kívánják biztosítani a könyvtári ellátást, az intézményt
költségvetési szervként kell működtetni.

2. A szakértői vizsgálat megállapította, hogy a könyvtárban nem alkalmaznak
minőségirányítási és minőségellenőrzési rendszert. A nyilvános könyvtárak
szolgáltatásaiban kiemelten fontos a minőség, ezért a Kult. törvény 55. § (1) bekezdés k)
pontja alapján kérik, hogy a jövőben a szolgáltatások szervezésében a könyvtári
minőségirányítás szempontjait vegyék figyelembe.

3. Az alapító okiratban a könyvtári tevékenységeket felsoroló könyvtári kormányzati funkciók
közül hiányzik a „082043 Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme”.

4. A szervezeti és működési szabályzatban nem jelenik meg a „082043 Könyvtári állomány
feltárása, megőrzése, védelme” kormányzati funkció.

5. A könyvtárhasználati szabályzat nem mutatja be a használók számára a gyűjteményt,
nem tér ki a személyes adatok kezelésére. Az állományvédelemről szóló fejezetnek a
gyűjtőköri szabályzatban lenne a helye.

6. A gyűjtőköri szabályzat hiányos, nem rendelkezik az állomány védelméről és a
folyóiratok megőrzéséről.



A fentiekben megfogalmazott javaslatok, hiányosságokkal kapcsolatban az alábbi észrevételek 
fogalmazhatóak meg: 

1. pont vonatkozásában
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény vonatkozó rendelkezései 
A költségvetési szerv fogalma, tevékenységei  
„7. §  (1) A költségvetési szerv jogszabályban vagy alapító okiratban meghatározott közfeladat 
ellátására létrejött jogi személy.  
(2) A költségvetési szerv tevékenysége lehet  
a) alaptevékenység, amely a létrehozásáról rendelkező jogszabályban, alapító okiratában a szakmai
alapfeladataként meghatározott, valamint a szakmai alapfeladatai ellátását elősegítő más, nem 
haszonszerzés céljából végzett tevékenység,  
b) vállalkozási tevékenység, amely haszonszerzés céljából, államháztartáson kívüli forrásból, nem
kötelezően végzett termelő-, szolgáltató-, értékesítő tevékenység.  
7/A. §  Költségvetési szerv akkor alapítható, ha a közfeladat alaptevékenységként való ellátása 
ekként biztosítható, a működéséhez szükséges feltételek adottak, az ellátandó feladat hatékonyan 
teljesíthető és a költségvetési szerv működtetéséhez szükséges pénzügyi fedezet rendelkezésre áll.” 

A költségvetési szerv alapítására az Áht. négy együttes feltételt állapít meg. Ezek szerint 
költségvetési szerv akkor alapítható, ha  

• a közfeladat alaptevékenységként való ellátása ekként biztosítható;
• a működéséhez szükséges feltételek adottak;
• az ellátandó feladat hatékonyan teljesíthető;
• a költségvetési szerv működtetéséhez szükséges pénzügyi fedezet rendelkezésre áll.

A költségvetési szerv alapítása jogszabály vagy alapító okirat útján történik, s a törzskönyvi 
nyilvántartásba való bejegyzéssel jön létre. 

A költségvetési szerv vezetője felelős a közfeladatok jogszabályban, alapító okiratban, belső 
szabályzatban foglaltaknak megfelelő ellátásáért, valamint a költségvetési szerv számára 
jogszabályban előírt kötelezettségek teljesítéséért.  
(4) A költségvetési szerv - a (4a) és (4b) bekezdésben meghatározott kivétellel - gazdasági 
szervezettel rendelkezik. 

A községi könyvtár működtetése továbbra is szakfeladaton indokolt, nem pedig önálló költségvetési 
szervként. 
A községi könyvtár megfelel a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásokról és 
közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 54. § (1) bekezdésében meghatározott,  nyilvános 
könyvtári alapkövetelményeknek, melyek az alábbiak:  
a) mindenki által használható és megközelíthető,
b) vezetője felsőfokú szakirányú végzettséggel rendelkezik és könyvtári szakembert

alkalmaz,
c) rendelkezik kizárólagosan könyvtári szolgáltatások céljaira alkalmas helyiséggel,
d) rendszeresen, a felhasználók többsége számára megfelelő időpontban tart nyitva,
e) helyben nyújtott alapszolgáltatásai ingyenesek,
f) statisztikai adatokat szolgáltat,
g) ellátja az 55. § (1) bekezdésében felsorolt alapfeladatokat.
h) elnevezésében megjelenik a könyvtár kifejezés.

55. § (1) A nyilvános könyvtár alapfeladatai: 
a) a fenntartó által kiadott alapító okiratban és a szervezeti és működési szabályzatban

 meghatározott fő céljait küldetésnyilatkozatban közzé teszi, 
b) gyűjteményét folyamatosan fejleszti, feltárja, megőrzi, gondozza és rendelkezésre bocsátja,



c) tájékoztat a könyvtár és a nyilvános könyvtári rendszer dokumentumairól és szolgáltatásairól,  
d) biztosítja más könyvtárak állományának és szolgáltatásainak elérését,  
e) részt vesz a könyvtárak közötti dokumentum- és információcserében.  
f)  biztosítja az elektronikus könyvtári dokumentumok elérhetőségét,  
g) a könyvtárhasználókat segíti a digitális írástudás, az információs műveltség elsajátításában,            
    az egész életen át tartó tanulás folyamatában,  
h)  segíti az oktatásban, képzésben részt vevők információellátását, a tudományos kutatás és az   
    adatbázisokból történő információkérés lehetőségét,  
i)  kulturális, közösségi és egyéb könyvtári programokat szervez,  
j)  tudás-, információ- és kultúraközvetítő tevékenységével hozzájárul az életminőség javításához,  
    az ország versenyképességének növeléséhez.  
k)  a szolgáltatásait a könyvtári minőségirányítás szempontjait figyelembe véve szervezi.  
  
A községi önkormányzat, mint fenntartó felé a könyvtáros évente beszámol tevékenységéről. 
A községi önkormányzat éves költségvetésében a könyvtár kiadásai elkülönülten megjelennek.  
 
2. pont vonatkozásában 
A minőségirányítás szempontjai a könyvtári dokumentumokban rögzítésre került. 
 
3.-4. pont vonatkozásában 
Kéthely község Önkormányzatának SzMSz-ében és a törzskönyvi nyilvántartásában is a javasolt 
082043 Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme kormányzati funkció felvételre került. 
 
5.-6. pont vonatkozásában 
A könyvtárhasználati szabályzat módosításra/kiegészítésre került a személyes adatok kezelésére 
vonatkozó szabályokkal, illetve az állományvédelemről szóló fejezet átkerült a gyűjtőköri 
szabályzatba.  
 
Fentiek alapján indítványozom a képviselő-testületnek, hogy az Emberi Erőforrások Minisztériuma 
Kultúráért Felelős Helyettes Államtitkár felé kezdeményezze a községi könyvtárnak a könyvtárak 
nyilvános jegyzékében való megmaradását. 
 

Határozati javaslat 
 

Kéthely Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a községi könyvtár helyszíni vizsgálata 
eredményével kapcsolatos visszajelzés megtárgyalásához szóló előterjesztést megtárgyalta, és az 
alábbi határozatot hozta: 
 
1.) Kéthely Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elrendeli az önkormányzat                    
     fenntartásában működő községi nyilvános könyvtár a nyilvános könyvtári jegyzéken  
     való fennmaradásának kezdeményezését, az alábbi indokai alapján: 
 
    A községi könyvtár működése összességében megfelel a muzeális intézményekről, a nyilvános 

könyvtári ellátásokról és közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 54. § (1) bekezdésében 
meghatározott, nyilvános könyvtári alapkövetelményeknek, miszerint:  
a) mindenki által használható és megközelíthető,  
b) az önkormányzat által foglalkoztatott, főállású könyvtári szakember felsőfokú szakirányú  
    végzettséggel rendelkezik, 
c) rendelkezik kizárólagosan könyvtári szolgáltatások céljaira alkalmas helyiséggel,  
d) rendszeresen, a felhasználók többsége számára megfelelő időpontban tart nyitva -  
     jelenleg heti 5 napon, 32 órában tart nyitva a könyvtár, 
e) helyben nyújtott alapszolgáltatásai ingyenesek,  
f) statisztikai adatszolgáltatási kötelezettségének határidőre eleget tesz,  
g) elnevezésében megjelenik a könyvtár kifejezés,  



h) A községi önkormányzat, mint fenntartó felé a könyvtáros évente rendszeresen beszámol
tevékenységéről,

i) A községi önkormányzat éves költségvetésében a könyvtár kiadásai elkülönülten megjelennek.

A képviselő-testület felhatalmazza Molnár Balázs polgármestert, hogy a községi könyvtárnak a 
könyvtárak nyilvános jegyzékében való fennmaradását, fenti indokok alapján, kezdeményezze a 
az Emberi Erőforrások Minisztériuma Kultúráért Felelős Helyettes Államtitkár felé. 

Felelős: Molnár Balázs polgármester 
Határidő: azonnal 

2.)  A Képviselő-testület megtárgyalta a fenntartásában működő községi könyvtár 
 alapdokumentumairól (Könyvtárhasználati Szabályzat, Gyűjtőköri Szabályzat) szóló  
 előterjesztést, melyet az előterjesztéshez mellékelt formában, változatlan tartalommal 
 jóváhagy. 

Felelős: Molnár Balázs polgármester 
Határidő: azonnal 

Kéthely, 2016. augusztus 18. 

Molnár Balázs 
polgármester 









Gyűjt őköri és gyűjteményszervezési szabályzat 

 Községi Könyvtár, Kéthely 

A könyvtár gyűjteményszervezését meghatározó tényezők:  

Mintnyilvános közkönyvtár, feladata a helyi lakosság könyvtári, könyvtárhasználati, 
információs és tájékoztatási igényeinek megfelelő ellátása, és a szabadidő hasznos 
eltöltésének segítése. 

A nyilvános könyvtári feladatokból adódóan gyűjtjük a 

• helyben jelentkező igényeknek megfelelően az értékes szórakoztató irodalmat a
kölcsönzés fellendítésére

• az élethosszig tartó tanuláshoz kapcsolódó ismeretterjesztő és szakirodalmat
• a közhasznú információk nyújtásához szükséges anyagokat, külön figyelünk az

álláskeresők igényeire
• kiemelten a helytörténeti jelentőségű dokumentumokat

Könyvtárunk gyűjtőköre általános jellegű, a könyvtárat használó olvasók igényeit 
figyelembe véve minden ismeretágra kiterjed. Nem gyűjti teljes körűen egyetlen szakterület 
irodalmát sem. Ezt az ODR szolgáltatás biztosítja.Kivétel ez alól a településre vonatkozó 
irodalom. 

Elsődlegesen könyv formátumban gyűjtjük a műveket, magyar nyelven. 

 Az állomány bővülését, fejlesztésének mértékét Kéthely Község Önkormányzata által 
elfogadott éves költségvetés határozza meg. A potenciális használók köre egyre kevésbé 
tudja megvásárolni az olvasnivalót. 

A községi könyvtár gyűjt őköre formai oldalról:  

A könyvtár a következő dokumentumtípusokat gyűjti: 

1. könyv
2. folyóirat
3. térképek

A gyarapításforrásai: 

• Dokumentumvásárlás:
Alapja a helyi költségvetés állománygyarapításra tervezett összege és az
érdekeltségnövelő támogatás.



1.A vásárlás történhet a Könyvtárellátó Nonprofit Kft., mint szállítóval kötött 
szerződés alapján, az állománygyarapítási jegyzék segítségével, havi rendeléssel. 
2. Könyvesbolti, vagy antikvár vásárlással, szükség szerint.
3. Közvetlenül akönyvkereskedőtől negyedévente.
A döntést a beszerzésről minden alkalommal a szükséges címek gyűjtése (dezideráta) 
és alapos mérlegelés előz meg. 

• Ajándék:
Olvasói felajánlás nyomán elfogadott kiadványokat gondos mérlegeléssel válogatjuk
állományba vétel előtt. A régebbi kiadásúak esetében a meglévő rosszabb állapotú
példányok helyettesíthetőek. Az állományba nem vett műveket egyéb módon
hasznosítjuk.

 A gyűjtőkörbe nem illő dokumentumok azonban még ajándék címén sem kerülhetnek 
könyvtári állományba. 

A gyűjtés szintje és mélysége 

1. Könyvek
1.1Szépirodalom

Magyar nyelven megjelenő szépirodalmi könyvekből a könyvtár válogatva gyűjti: 

• a magyar és világirodalom klasszikus íróinak műveit.
• kortárs magyar szerzők műveit
• lírai, prózai, drámai antológiákat
• életrajzokat, történelmi regényeket
• nemzetiségi felnőtt, gyermek és ifjúsági irodalom műveit
• gyermek és ifjúsági regények, versek, elbeszélések körét
• általános –és középiskolai kötelező és ajánlott olvasmányokat

Magyar nyelven megjelenő szépirodalmi könyvekből a könyvtár erősen válogatva gyűjti: 

• a kortárs külföldi szerzők műveit.
• idegen nyelvűirodalmi alkotásokat.

Magyar nyelven megjelenő szépirodalmi könyvekből a könyvtár teljességre törekedve gyűjti: 

• A településen és környékén élt és élő írók, költők munkáit.
• A településre és környékére vonatkozó írott és nyomtatott dokumentumokat.

    1.2 Szakirodalom 

Magyar nyelven megjelenő szakkönyvekből a könyvtár teljesség igényére törekedve gyűjti: 

• a településre vonatkozó helyismereti, helytörténeti kiadványokat
• többnyelvű szótárakat- világnyelveken/ angol, francia, német/



Magyar nyelven megjelenő szakkönyvekből a könyvtár válogatva gyűjti: 

• kis-közép- és nagyméretű alapszintű általános lexikonokat, enciklopédiákat
• a tudományok, a kultúra, a hazai és egyetemes művelődéstörténet alapszintű elméleti

és történeti összefoglaló műveket
• az adott tájegységre, megyére vonatkozó kiadványokat
• a továbbtanulást elősegítő pályaválasztási útmutatók, felvételi követelményeket

tartalmazó kiadványok
• az iskolai, nemzeti és naptári ünnepek megünneplését segítő műsorfüzeteket,

segédanyagokat
• a 6-14 éves korosztályt érintő képes ismeretterjesztő kiadványokat

Magyar nyelven megjelenő szakkönyvekből a könyvtár erősen válogatva gyűjti: 

• középszintű általános lexikonokat, enciklopédiákat, évkönyveket, adattárakat
• többnyelvű szótárakat a világnyelveken kívüli egyéb nyelveken
• Az Európai Unióról és országairól szóló ismeretterjesztő műveket

 Az idegen nyelvek gyakorlására alkalmas műveket ajándékként elfogadjuk, illetve gondos 
válogatással a nagyobb világnyelveken beszerezzük. 

1.3.A könyvtáros segédkönyvtára 

A segédkönyvtári állomány kialakításának fő szempontja, hogy a könyvtár beszerezze a 
könyvtáros mindennapi munkájához szükséges segédeszközöket, feldolgozó és tájékoztató 
műveket, a könyvtári munka kézikönyveit. 

A könyvtári tevékenység kérdéseivel foglalkozó elméleti és módszertani kiadványokat. 

/3K, Korszerű Könyvtár / 

2.Időszaki kiadványok 

Folyóiratokból a könyvtár gyűjti az olvasói igény szerinti információs értékű lapokat, és 
azokat az igényesebb havi magazinokat és ismeretterjesztő lapokat, amiket az olvasók 
keresnek. A bulvár sajtót nem gyűjtjük. 

1-1példányban gyűjtjük a következő kiadványokat: 
•napilapok: Somogyi Hírlap
•hetilapok: Nők Lapja
•folyóiratok:

Földgömb;GAMESTAR,NG,Nők Lapja Konyhája;Kiskegyed Konyhája,Otthon; 
Ötlet Mozaik; Praktika;Rubicon;Vidék Íze;Zöld Újság;Magyar Krónika 

•gyermek és ifjúsági lapok:



Bravo; Szitakötő; Természetbúvár 

Megőrzés: 

• végleges: a helyismereti lapokat; a tartalmilag időtálló, vagy történeti jelentőségű
lapokat

• 5 éves őrzés: egyes szórakoztató magazinok
• 1 év után selejtezés: gyorsan avuló információkat tartalmazó lapok; napilap

A jövőben felül kell vizsgálni a megőrzött folyóirat állományt, mert elektronikusan 
elérhető változat esetén az eredeti példány őrzéséről a könyvtár lemondhat. 

3.Térképek 

A községi könyvtár válogatva gyűjti a megye, a megyén belüli városok, nagyobb magyar 
városok és Magyarország autós stb. térképeit. Erősen válogatva gyűjti az egyéb térképeket. 

A gyűjt őkör nyelvi, földrajzi és időhatárai 

A községi könyvtár csak a Magyarországon, magyar nyelven és újonnan megjelent 
kiadványokat gyűjti. 

A gyűjtőkörből kizárt dokumentumok: 

• egyetemi, főiskolai jegyzetek, tankönyvek
• általános és középiskolai tankönyvek, munkatankönyvek, munkafüzetek
• egy-egy tudományágat felsőfokon tárgyaló irodalom
• kéziratok stb.

Állományapasztás szempontjai 

1.Tervszerű állományapasztás: évente egy alkalommal 

Okai: 

• tartalmi elavulás
• korszerűbb kiadás beszerzése
• használati igény hiánya
• elhasználódás

Az ismeretterjesztő és szakkönyvek esetében az ismeretanyagában túlhaladottá vált 
dokumentumokat, illetve a már megváltozott adatokat, árakat, rendeleteket, szabványokat 
tartalmazó műveket kivonjuk az állományból. A bővített, átdolgozott változatok megjelenése 
után tartalmi elavulás címén vonjuk ki a régebbi példányokat. 

Fölös példány címén töröljük azokat a dokumentumokat, amelyek iránt időközben 
megcsappant az olvasói igény, vagy már nem tartoznak az időközben megváltozott 
gyűjtőkörhöz. 



2. Behajthatatlan vagy megtérített követelés 
3. Vis maior 

 A káresemény után állományellenőrzést tartunk és a hiányzó dokumentumokat a 
jegyzőkönyv elkészítése után töröljük. 

A kivonásra szánt dokumentumokról törlési jegyzék készül. A törlés tényét az egyedi 
nyilvántartásban is jelölni kell, valamint a dokumentum katalóguslapjait a katalógusból ki 
kell venni. 

A könyvtár állományából kivont dokumentumokat a törlési eljárás után a könyvtár 
alacsony egységáron értékesítheti, vagy átadja a helyi oktatási, szociális intézménynek, 
vagy a MÉH-be szállíttathatja. 

Állományellenőrzés 

A 3/1975.(VIII.17.) KM-PM együttes rendelet 4.§-a szerint könyvtárunkban 3 évente 
kell állományellenőrzést lebonyolítani. ( Minden másodiknak kell feltétlenül teljes 
körűnek lennie, a köztes lehet részleges is). 

A következő teljes körű állományellenőrzés 2016 évben esedékes. 

Az állomány védelme 

Cél, az intézményben olyan feltételeket biztosítani, intézkedéseket foganatosítani, 
amelyek lehetővé teszik, és elősegítik a könyvtárban lévő dokumentumok hosszú távú 
használhatóságát és állapotának megőrzését a jövő számára. 

Gondoskodni kell az illetéktelen behatolás elleni védelemről, és arról, hogy a könyvtárból 
csak legális módon és csak nyitvatartási időben, a könyvtáros jelenlétében lehessen 
dokumentumokat kivinni. 

2013.január 1. óta az intézmény fizikai vagyonvédelme riasztóval biztosított. A 
vagyonvédelmet szolgálja az állomány és a vagyon nyilvántartása, kezelésének 
jogszabályszerű ellátása. 

Az intézmény valamennyi dolgozója felelős a berendezési, felszerelési tárgyak 
rendeltetésszerű használatáért, a gépek, eszközök, könyvek megóvásáért. 

Záró rendelkezések 

A könyvtártípusnak megfelelő művekből legalább egy példány beszerzése ajánlott. Több 
példány beszerzése a nagyobb közönségsikerre, érdeklődésre számot tartó, valamint a 
kötelező irodalom témakörű művekből lehet. 

A szabályzat naprakész állapotáról, a szükséges módosításokról, a könyvtáros javaslatainak 
figyelembevételével a fenntartó gondoskodik. 



Kéthely,2016.április 8.                        Kovács Lajosné  

        könyvtáros 

 

Záradék 

Kéthely Község Önkormányzat Képviselő Testülete……….……………..határozattal 
jóváhagyta a könyvtár gyűjtőköri szabályzatának módosítását. 

 

 

 

……………………………………………. 

fenntartó    



Könyvtárhasználati szabályzat 

Községi Könyvtár, Kéthely 

A Kéthelyi Községi Könyvtár nyilvános könyvtárak jegyzékén szereplő közkönyvtár, amely 
az 1997.évi CXL.tv.55.§ (1) és 65.§ (2). szerint nyilvános könyvtári szolgáltatásokat biztosít 

a község felnőtt és gyermeklakossága részére. 

Szolgáltatásaink 

• kölcsönzés

Könyvtárunkban mintegy 15 500 dokumentum áll az olvasók rendelkezésére. A

gyermekek megközelítően 3 400 db könyvből válogathatnak. A könyvek mellett 17

féle folyóiratot (napilap, hetilap) használhatnak helyben az olvasó sarokban.

Kölcsönözni a legfrissebb számok kivételével, a könyvekével azonos kölcsönzési

feltételekkel van lehetőség. 12 db térképből és számos útikönyvből válogathatnak az

utazást kedvelők. 30 db helyismereti dokumentum várja a községet és környékét

közelebbről megismerni vágyó embereket.

• házhozszállítás

Idős, mozgásukban korlátozott olvasók kérésére a kölcsönzött könyveket házhoz visszük. 

• könyvtárközi kölcsönzés

Ha a tanulásához szükséges, vagy Önt érdeklő dokumentumokat könyvtárunkban

nem találja meg, kérésére más könyvtárakból beszerezzük, és rendelkezésére

bocsátjuk.

• közvetlen helyben használat

Az olvasó szigeten lehetőséget biztosítunk folyóiratok, könyvek olvasására,

nézegetésére gyermek és felnőttek részére.

• információszolgáltatás, tájékoztatás

A könyvtáros segít a könyvtárban, katalógusban való eligazodásban, közhasznú

információkat, adatokat szolgáltat az olvasók kérdéseire. Segítséget nyújt Önnek

elektronikus ügyintézésben is.

• Rendezvények

Könyvbemutatókat, író-olvasó találkozókat, évfordulós irodalmi, történelmi

eseményekhez kapcsolódó megemlékezéseket tartunk minden évben.

Könyvtárbemutató foglakozásokat szervezünk óvodás és iskolás csoportok részére.



• számítógép használat 

Az olvasó térben 3 korszerű számítógép áll a könyvtárlátogatók rendelkezésére. A 

számítógépek és internethasználata ingyenes. Lehetőség van saját laptop internet-

csatlakoztatására is. 

• irodai szolgáltatások 

Kedvező díj ellenében fénymásolásra, nyomtatásra és szkennelésre is lehetőség van a 

könyvtárban. 

Beiratkozás 

A könyvtárba beiratkozhat személyazonosságának és elérhetőségének megfelelő igazolása 

mellett minden magyar és külföldi állampolgár. A személyes adatokat a beiratkozáskor 

fényképes igazolvánnyal és lakcímkártyával szükséges igazolni.  (név, anyja neve, születési 

hely, idő; lakcím) Az olvasó tájékoztatása érdekében további adatok is kérhetők. 

(telefonszám, e-mail cím) 

 A könyvtári tagság 12 hónapra szól, megújításáról évente nyilatkozni kell.Beiratkozáskor az 

olvasónak el kell olvasni a könyvtárhasználati szabályzatot, majd a belépési nyilatkozat 

aláírásával vállalja, hogy a könyvtári szabályokat betartjaés az esetleges általa okozott 

károkat megtéríti. 

Gyerekeknél a belépési nyilatkozatot a szülő vagy a gondviselő is aláírja, csak ezután 

kölcsönözhetnek. 

Minden beiratkozott olvasó olvasójegyet kap, melyet a kölcsönzéskor fel kell mutatnia. Az 

első jegy ingyenes, de elvesztése esetén 30 Ft térítési díj ellenében újat válthat az olvasó.  

Az adatokban bekövetkezett változásokat az olvasó köteles a könyvtárnak bejelenteni. 

A könyvtárba történő beiratkozás ingyenes. 

A könyvtár a személyi adatok védelméről az erre vonatkozó jogszabály szerint gondoskodik.  

 A kölcsönzési nyilvántartás jelenleg még hagyományos, un. tasakos módszerrel történik. A 

könyvkártyát az olvasó aláírja, majd a kártya a nevére kiállított tasakba kerül. Amikor az 

olvasó a könyvet visszahozza a könyvtárba, a könyvkártyát visszatesszük a könyvben lévő 

könyvsarokba.  

A könyvtárközi kölcsönzés külön adminisztráció alapján történik. 

 

 

 



A könyvtár használatára vonatkozó szabályok: 

1. A könyvtárhasználót térítésmentesen és beiratkozás (személyi adatok regisztrálása) 

nélkül illetik meg a következő alapszolgáltatások: 

• könyvtárlátogatás, ismerkedés a könyvtárral, nézelődés, tájékozódás 

• dokumentumok helyben használata (könyvek, folyóiratok olvasása, böngészés a 

szabad polcokon) 

• könyvtári rendezvényeken való részvétel 

• állományfeltáró eszközök (katalógus) használata 

• információ a könyvtár és a könyvtári rendszer szolgáltatásairól 

• számítógép és internet-használat (Wi-Fi, szövegszerkesztés stb.) 

• közhasznú információk szerzése (menetrendek, katalógusok, jegyzékek, 

képviselőtestületi ülések jegyzőkönyvei stb.) 

2. Csak beiratkozott olvasók által igénybe vehető szolgáltatások: 
• dokumentumok (könyv és folyóirat) kölcsönzése 
• könyvtárközi kölcsönzés (eredetiben, másolatban, e-mailben) a könyvtárunkból 

hiányzó műveket más belföldi könyvtárakból kölcsönözzük az olvasók kérésére; 
a kért dokumentum visszaküldését a könyvtár rendezi; az olvasónak nem kell 
térítési díjat fizetni, csak akkor, ha a más könyvtártól kapott könyvet elveszíti. 

• kölcsönzési idő meghosszabbítása (személyesen, telefonon,emailen) 
3. Külön térítéssel igénybe vehető szolgáltatások (bárki számára): 

• fénymásolás (fekete-fehér)A/4 egyoldalas 10 Ft, kétoldalas 20 Ft; A/3 
egyoldalas 20Ft, kétoldalas 40Ft 

• nyomtatás számítógépről (fekete-fehér) laponként 20 Ft 
• szkennelésA/4  oldalanként  50Ft 

A kölcsönzés szabályai dokumentum típusonként: 

• Felnőtt olvasó egy alkalommal max.10 db; míg a gyerekek max.4 db könyvet 
kölcsönözhetnek 

• a kölcsönzési idő 1 hónap, ami kérésre kétszer meghosszabbítható, újabb 1-1 
hónappal. Az olvasó a dokumentumot kölcsön nem adhatja, azokért beiratkozáskor 
aláírásával felelősséget vállal. 

• Kézikönyvtári könyveket zárástól a következő nyitásig lehet elvinni. Nyitásra vissza 
nem hozott könyvekért napi késedelmi díjat számítunk fel, aminek mértéke 100Ft/ db. 

• Lexikonokat, enciklopédiákat nem kölcsönzünk. 
• Folyóirat kölcsönzésének szabálya megegyezik a könyveknél leírtakkal. 

 

 



Eljárás késedelem esetén 

Amennyiben az olvasó a kölcsönzési határidő lejártáig az általa elvitt dokumentumokat nem 
szolgáltatta vissza és a kölcsönzés meghosszabbítását sem kérte, késedelmi díjat, valamint 
postaköltséget köteles a könyvtár számára fizetni az alábbiak szerint: 

• Naponként 1 Ft /darab a kölcsönzési határidőtől az adott napig számolva. 
• postaköltség: a mindenkori postai díjszabás szerint 

A késedelmes olvasót figyelmezteti a könyvtár a kölcsönzési határidő lejárta után egy 
hónappal, kötelezettségére. Ha a dokumentum nem kerül vissza a könyvtárba, újabb egy 
hónap elteltével az intézmény felszólítja az olvasót a könyvtári dokumentum 
visszaszolgáltatására. a levél tartalmazza a könyv adatait, a késedelmi díjat és postaköltséget. 

A tartozását nem rendező olvasó nem kölcsönözhet könyvet, amíg a tartozását nem rendezi 
az intézmény felé. 

Eljárás megrongált vagy elvesztett könyvek esetén: 

• A kölcsönzött dokumentum elvesztése esetén a dokumentumot pótolni kell.  
• Amennyiben ez nem sikerül, azt az összeget kell megtéríteni, amennyiért a 

dokumentum beszerezhető.( + a beszerzés költségei ) 

Egyéb szabályok: 

• A könyvtár állományát, szolgáltatásait csak rendeltetésszerűen szabad használni 
• A könyvtár munkahely, ezért minden használójától elvárjuk a fegyelmezett, csendes 

magatartást. 
• A kárt okozók, a szolgáltatást zavarók, a botrányos viselkedésűek kötelesek az okozott 

kárt megtéríteni, illetve a könyvtár használatától ideiglenesen, vagy véglegesen 
eltilthatók. 

• A könyvtár a látogatók értéktárgyaiért, készpénzéért stb. felelősséget nem vállal. 
• A könyvtár belső tereiben étkezni, táskát bevinni nem szabad. Dohányozni a könyvtár 

egész területén tilos! 
• A könyvtár a teljes nyitvatartási időben korlátozás nélkül az olvasók rendelkezésére 

áll, kivéve a könyvtár saját rendezvényei alatt, azok zavartalan lebonyolítása miatt. 
Erről időben és megfelelő módon (hirdetőtábla, falragasz stb.) értesíti az 
olvasóközönséget. Hasonlóan jár el ünnepi nyitva tartás, munkanapok áthelyezése, 
hosszabb szabadság esetén is. 

• Ezen szabályzatot minden könyvtárhasználó köteles betartani és hozzájárulni, hogy azt 
mások is betartsák. 

• A könyvtárhasználók javasolhatják a szabályzat módosítását. 

 



A könyvtár címe és elérhetőségei: 

Községi Könyvtár 

8713 Kéthely, Hunyadi u.2 

Tel: 85/ 339 019 

E-mail: klktar93@gmail.com 

A könyvtár nyitva tartása:  2016.02.01-től 

Hétfő  8-11ɜᵒ és 14-18 

Kedd  SZÜNNAP 

Szerda 8-11ɜo és 13-17 

Csütörtök    8-11ɜo és 14-18 

Péntek 14-19 

Szombat      8-12 

Záró rendelkezés: A szabályzat naprakész állapotáról, a szükséges módosításokról a 
könyvtáros javaslatainak figyelembevételével a fenntartó gondoskodik. 

 

Kéthely, 2016.április.14     Kovács Lajosné 

      könyvtáros 

 

Záradék:  

Kéthely Község Önkormányzatának Képviselő Testülete …………………….határozatával 

jóváhagyta a könyvtárhasználati szabályzat módosítását.  

 

       ………………………………………. 

fenntartó  

 




