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TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT ILLYÉS GYULA KÖNYVTÁRA 

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 
 

I. FEJEZET:  

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 

 

1./ A Szervezeti és Működési Szabályzat célja 

A Szervezeti és Működési Szabályzat (továbbiakban SZMSZ) célja, hogy rögzítse az 

intézmény adatait és szervezeti felépítését, a vezetők és alkalmazottak feladatait és 

jogkörét, az intézmény működési szabályait. 

 

2./ A könyvtárra vonatkozó adatok: 

 Az intézmény megnevezése: 

• TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT ILLYÉS GYULA KÖNYVTÁRA  

• ILLYÉS GYULA MEGYEI KÖNYVTÁR (rövid elnevezés) 

 

 Az intézmény székhelye, címe: 

• 7100 Szekszárd, Széchenyi u. 51. 

 

Az intézmény alaptevékenysége: 

• Az 1997. Évi CXL. törvényben foglaltak szerint ellátja a megyei könyvtári    

feladatokat 

• Szekszárd városban települési könyvtári feladatokat lát el. 

 

Jogelődei:  

• 1895-től a városi könyvtári funkciókat a Tolnavármegyei Múzeum és Könyvtár látta 

el.  

• A Szekszárdi Körzeti Könyvtár 1950. április 4-én alakult.  

• A megyei könyvtár 1952. augusztus 20-án létesült. (a 2042/13. 1952 sz. 

Minisztertanácsi határozat alapján) 

• A névhasználat 1994. június 1-től változott meg a megyei önkormányzat határozata 

alapján. 
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3./ A könyvtár fenntartása és felügyelete: 

 A könyvtár fenntartója és felügyeleti szerve: 

• TOLNA MEGYE ÖNKORMÁNYZATA 

 

Az intézmény jogállása: 

• Az intézmény önálló jogi személy 

• Vezetője az igazgató, akit a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése bíz 

meg. 

 

Gazdálkodás formája: 

• Teljes jogkörrel rendelkező, önállóan gazdálkodó költségvetési szerv. 

 

Az alapító megnevezése: 

• TOLNA MEGYE KÖZGYŰLÉSE  

• Az Alapító Okirat dátuma: 1994. március 31. 

 

4./      Az ILLYÉS GYULA MEGYEI KÖNYVTÁR bélyegzője: 

 

 

 

 

 

5./ A könyvtári rendszerben elfoglalt helye 

• Az országos könyvtári-informatikai rendszer alközpontja; 

• Az Országos Dokumentum-ellátási Rendszer (ODR) szolgáltató-könyvtára 

• Tolna megye önkormányzati könyvtárainak hálózati központja 

• A Szekszárd és Vidéke, illetve a Paksi Többcélú Kistérségi Társulás szolgáltató-

könyvtára 

• városi könyvtár Szekszárdon 

 

6./ Az SZMSZ hatálya kiterjed: 

az intézmény minden közalkalmazottjára, illetve munkavállalójára 

az intézmény szolgáltatásait igénybe vevőkre. 
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II. FEJEZET: 

AZ INTÉZMÉNY SZERVEZETI FELÉPÍTÉSE, SZOLGÁLATI EGYSÉGEI 

 

7.1/ A központi épületben működő szolgálati egységek: 

Szekszárd, Széchenyi u. 51-53. 

• Igazgató 

• Titkárság 

• Gazdasági osztály 

• Hálózatgondozás 

• Állományalakító és feldolgozó osztály 

• Olvasószolgálati osztály 

o Olvasóterem, Zeneműtár 

o Felnőtt kölcsönző 

o Videotéka, hírlapolvasó 

o Helytörténet 

o Fénymásolás 

 

7.2/ A központi épületen kívüli szolgálati egységek: 

• Gyermekkönyvtár, Szekszárd, Augusz Imre u. 

• Kötészet: átmenetileg — külön-megállapodás alapján — bérmunkában  

7100 - Szekszárd, Bartina u. 68 

 

7.3/ Fiókkönyvtárak: 

• Alisca ltp.   Május 1. u. 2. 

• Felsőváros  Kálvin tér 19. 

• Gróf P. utca Gróf P. u. 14. 

• Szőlőhegy  A szőlőhegyi óvoda épületében 
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8./  Munkaköri leírások 

• Az intézményben foglalkoztatott dolgozók feladatainak leírását a munkaköri leírások 

tartalmazzák. 

• A munkaköri leírások tartalmazzák a foglalkoztatott dolgozók a szervezetben elfoglalt 

munkakörüknek megfelelő feladatokat, és kötelezettségeiket névre szólóan. 

• A munkaköri leírások a szervezeti egység módosulása, személyi változás, valamint 

feladat változása esetén azok bekövetkezésétől számított 15 napon belül módosítani 

kell.  

• A munkaköri leírások elkészítéséért és aktualizálásáért felelős: 

o Az osztályvezetők esetében az igazgató, 

o Beosztott dolgozók esetében az osztályvezetők.        

 

Az intézmény szervezeti felépítése alá- és fölérendeltség, ill. munkamegosztás szerint: 

(lásd 1 sz. melléklet + munkaköri leírások) 
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III. FEJEZET 

AZ INTÉZMÉNY FELADATAI 

 

9.1/  A könyvtár alaptevékenysége: 

• A könyvtár az 1997. évi CXL. törvény alapján nyilvános könyvtár. Megfelel a 

törvényben előírt alapkövetelményeknek, teljesíti az ott meghatározott feladatokat. 

• Nyilvános könyvtár, közszolgálati intézmény. Szekszárd városban ellátja a települési 

könyvtári feladatokat, Tolna megye egész területére vonatkozóan pedig a megyei 

könyvtári feladatokat 

• gyűjteményét (különös tekintettel a helyismereti dokumentumokra) folyamatosan 

fejleszti, alakítja, nyilvántartásba veszi, feltárja, megőrzi, gondozza és rendelkezésre 

bocsátja 

• ellátja a köteles példányokkal és könyvtárközi kölcsönzéssel kapcsolatos feladatokat, 

részt vesz az országos dokumentum-ellátás rendszerében (ODR) 

• tájékoztat a könyvtár és a nyilvános könyvtári rendszer dokumentumairól és 

szolgáltatásairól 

• biztosítja más könyvtárak állományának és szolgáltatásainak elérését 

• részt vesz a könyvtárak közötti dokumentum és információ cserében 

• gyűjteményét és szolgáltatásait a helyi igényeknek megfelelően alakítja 

• gondoskodik a hátrányos helyzetűek könyvtári ellátásáról. 

• közhasznú információkat és dokumentumokat gyűjt 

• szervezi a megyében működő könyvtárak együttműködését 

• szolgáltató-könyvtárként végzi a könyvtári ellátást a szekszárdi, illetve a paksi 

kistérségben  

• végzi, illetőleg szervezi a megye nemzeti és etnikai kisebbségi könyvtári ellátását 

• a települési könyvtárak tevékenységét segítő szolgáltatásokat nyújt  

• szervezi a megyében működő nyilvános könyvtárak statisztikai adat szolgáltatását 

• végzi az iskolán kívüli könyvtári továbbképzést és szakképzést 

• együttműködik más könyvtári hálózatokkal és egyéb kulturális intézményekkel, 

szervezetekkel 

• kiadványgondozói, kiadói tevékenységet folytat. 

• tudományos jellegű szakmai és helyismereti kutatómunkát végez. 

• nyilvános könyvtárként fő céljait nyilatkozatban közzé teszi. 
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9.2/  A könyvtár gyűjtőköre 

• Magyar nyelven kiadott szépirodalmi művek. Helyismereti vagy művelődéstörténeti, 

esztétikai szempontból fontos - esetleg régebben kiadott művek. 

• Az általános művelődést, a tanulást, a közélethez, a munkához szükséges tájékozódást 

szolgáló ismeretterjesztő és szakmai könyvek. 

• A magyar és idegen nyelven megjelent kézikönyvek és segédkönyvek, nyelvek és 

szakterületek szerinti válogatással. 

• Erős válogatással az idegen nyelvű szépirodalom - elsősorban a nyelvtanulás, az 

idegenforgalom és a megyében élő más anyanyelvűek igényeire tekintettel. 

• A beszerzés elsődleges forrása a jelenlegi könyvkiadás. 

• Antikvár vásárlással pótolja a könyvtár az állomány hiányait, elsősorban a jelentős 

forrásértékkel bíró, a megyében folyó kutatást, szakmai tájékozódást szolgáló műveket. 

• A természettudományok, alkalmazott tudományok szakcsoportjait csak új kiadású 

művekkel gyarapítja, s a gyűjtés mélységét a változó igények szerint rugalmasan alakítja. 

• Magyar nyelvű hírlapok és folyóiratok (érdemi teljességgel), s erős válogatással a 

tájékozódást, nyelvtanulást szolgáló idegen nyelvű periodikumok. A periodikumok 

megőrzése idejét a számítógépes érkeztetési program, ill. a nyilvántartó 

dokumentumok rögzítik. 

• A periodikák visszamenőleges kiegészítésére kerül sor, ha a gyűjteményben található 

folyóiratok újságok hiányzó évfolyamait lehet pótolni, ha helyi (megyei) periodikáról 

van szó, illetve ha művelődéstörténeti szempontból jelentős kiadvány teljes évfolyamát 

kell beszerezni.  

• A hiányzó, de szükséges periodikumokat a könyvtár eredeti formában, digitális 

vagy mikroformátumban iktatja gyűjteményébe. 

• Helyismereti dokumentumok teljes körűen, melyek vásárlással, ajándékozással, 

illetve kötelespéldányként kerülhetnek a könyvtár állományába. 

• Hanglemezek, CD-k, magnetofon felvételek, diafilmek, hangos könyvek, 

videokazetták, kották, számítógépes adathordozók, CD-ROM-ok  és DVD-k az 

olvasók igényei, illetve pénzügyi, technikai lehetőségek szerint. 

• Erős válogatással, igény szerint a Tolnában élő kisebbségek anyanyelvi dokumentumai 

szlovák, szerb, cigány, német nyelven ill. róluk szóló újságok, folyóiratok, könyvek (az 



 7

állománygyarapítást kormánytámogatás, a megyei önkormányzat e célra elkülönített 

költségvetési kerete, pályázati támogatások segítik). 

• A német kisebbség számára megyei ellátórendszert működtetünk gyűjtve a 

magyarországi német nemzetiségi irodalmat, a német nyelvterületen megjelenő 

művekből (könyv, CD, CD-ROM, videó...) az alapfontosságú kézikönyveket, 

szótárakat, a nyelvtanulást segítő, a nyelvtudást elmélyítő dokumentumokat, a 

szépirodalom klasszikusait, kortársait reprezentáló műveket, a gyermekirodalmat, az 

iskolai oktatást szervesen kiegészítő szép- és szakirodalmat. 

 

9.3/ Az állománygyarapítás forrásai: 

a.  Vásárlás: Könyvtárellátótól, könyvterjesztőktől, kiadóktól, könyvesboltokból, 

antikváriumokból, magánszemélyektől 

b.  Ajándékozás: más intézményektől, központi alapokból, magánszemélyektől, stb. 

c.  Nyomdai kötelespéldány 

d.  Csere 

 

9.4/   Az időleges megőrzésre szánt dokumentumok köre: 

a.  a viszonylag gyorsan aktualitásukat vesztő kiadványok 

b.  brosúrák, áruismertetők, prospektusok 

c.  jegyzetek 

 

9.5/   A könyvtári dokumentumok feltárása. 

A könyvtár állományának feltárása részben számítógépen, részben hagyományos 

katalógusokban történik. A teljes számítógépes feltárás kiépítése folyamatban van. 

 

9.6/   Az állomány nyilvántartása: 

A nyilvántartás egyedi és csoportos leltárkönyvekben történik. Az összesített 

nyilvántartásban (csoportos leltárkönyv) szerepeltetjük az egyedi leltárkönyvekben 

nyilvántartott dokumentumokat. (könyv, szakdolgozat, bekötött folyóirat, műsoros 

kazetta, lemez, CD, multimédia, videó, diafilm, kézirat). A könyvtár törekszik az 

elektronikus nyilvántartási rendszer kiépítésére. 
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9.7/   A könyvtár szolgáltatásai: 

A könyvtár szolgáltatásait közvetlenül és korlátozás nélkül biztosítja az állampolgárok 

számára. A könyvtárhasználat részletes szabályait a könyvtár írásba foglalja és a 

beiratkozás során ismerteti az olvasókkal. (Lásd: A Könyvtárhasználati szabályzat ) 

Szolgáltatások nevezetesen: 

a./  kölcsönzés (a prézens könyvtári állomány kivételével): könyv, kotta, hanglemez, 

hangkazetta, hangoskönyv, videofilm, CD, diafilm, diakeret, nyelvi oktatócsomag, 

CD-ROM, DVD előjegyzés bent nem lévő dokumentumokra 

b./ helyben használat 

c./ könyvtárközi kölcsönzés 

d./ tájékoztatás 

o a könyvtár állományáról a katalógusok alapján 

o a témához kapcsolódó irodalomról a könyvtár állományában meglévő tájékoztató 

források alapján 

o a tájékoztató apparátusból visszakereshető adatokról 

o más könyvtárak gyűjtőköréről és szolgáltatásairól 

o gyors adatközlés kézikönyvekből, más dokumentumokból (központi és helyi 

adatbázisokból online, offline) 

e./ másolatszolgáltatás 

f./ kiadványok közreadása, kiadványgondozás 

g./ különféle kulturális programok, nyelvtanfolyamok, olvasótáborok szervezése 

h./ bibliográfiák, jegyzékek készítése irodalomkutatás alapján 

i./ hangos könyvtár vakok és gyengén látók számára 

j./ sajtófigyelés 

k./ házi kölcsönzés időseknek, betegeknek, mozgássérülteknek 

l./ internet-használat, szövegszerkesztés 

 

A könyvtár partneri együttműködésben: 

o Brit tájékoztató pontként közvetíti a British Council szolgáltatásait, közreadja az 

angol nyelvet, kultúrát népszerűsítő, munkalehetőségeket és turisztikai programokat 

kínáló információkat, dokumentumokat. 

o a Goethe Intézet letéti könyvtárként német nyelvű oktatócsomagokat kölcsönöz a 

legkülönbözőbb korosztályú felhasználók számára az egész megyében  
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9.8/   A könyvtár nyitva tartása: (lásd 2 sz. melléklet) 

9.9/  Képzési rendszer, követelmények 

• A könyvtárban teljes munkaidőben foglalkoztatott közép- és felsőfokú végzettségű 

szakemberei szervezett képzési rendszerben vesznek részt a nemzeti kulturális 

örökség minisztere 1/2000 (I.14) NKÖM rendelete szerint. Az intézmény 

továbbképzési és beiskolázási tervet készít. A tervek kezdeményezésének, 

egyeztetésének, véleményezésének, módosításának szabályai. 

• A munkatársakkal történő személyes beszélgetések alapján a javaslatokat a 

továbbképzési tervhez az osztályvezetők készítik el, biztosítva a továbbtanulás mellett 

a napi munkák mindenkori folyamatos elvégzését. Az intézmény vezetése dönt a 

továbbképzési beiskolázási terv elkészítéséről figyelembe véve a szakszervezeti titkár 

és a Közalkalmazási Tanács vezetője véleményét.  

• Az egyeztetés szempontjai: az intézmény szakmai érdekeinek elsődleges 

érvényesítése; a munkatársak érdeklődési körének, teherbíró képességének számba 

vétele. 

• A beiskolázási tervet a munkatársakkal egyeztetjük, aláíratjuk miután a fizetési 

kötelezettségekről a munkaidő kedvezményről megegyezzünk.  

• A beiskolázási tervet módosítjuk: 

o ha könyvtár időközben kedvezőbb tanfolyami lehetőségekhez jutott,  

o ha a munkatársak számára olyan képzést tud biztosítani, amivel magasabb 

fizetési kategóriába sorolhatók  

o új, kiemelkedően fontos szakmai feladatok jelentkezésekor, 

o az egyes munkatársak élethelyzetének, egészségügyi helyzetének 

megváltozásakor. (Továbbképzési és beiskolázási terv lásd 5. sz. melléklet) 

 

10./  Az intézmény vezetése és a vezetők feladatai 

10.1/  Könyvtárigazgató: 

• vezeti az intézményt, felelős az intézmény működéséért és gazdálkodásáért,    

• képviseli az intézményt külső szervek előtt, 

• tervezi, szervezi, irányítja és ellenőrzi az intézmény szakmai és gazdasági 

működésének valamennyi területét, 

• gyakorolja a munkáltatói jogokat, 
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• ellátja a működését érintő jogszabályokban, önkormányzati rendeletekben és 

döntésekben a vezető részére előírt feladatokat, 

• elkészíti, elkészítteti az intézmény SZMSZ-ét és más, kötelezően előírt szabályzatait, 

rendelkezéseit, az intézmény pályázatait, 

• kapcsolatot tart a társintézményekkel, helyi, területi és országos szakmai 

szervezetekkel, intézményekkel, 

• támogatja az intézmény munkáját segítő testületek, szervezetek, közösségek 

tevékenységét, 

• folyamatosan értékeli a vezetés, a szervezeti egységek, az intézmény tevékenységét, 

munkáját, 

• közvetlenül szervezi és koordinálja a területi feladatokat, a kisebbségi könyvtári 

ellátórendszer működtetését (az igazgatói munkaközösség tagjainak aktív 

közreműködését) 

• feladata a számítógépesítés és feldolgozás, az informatikai fejlesztés helyi és megyei 

feladatainak koordinálása, napi működtetésének ellenőrzése; az intézmény honlapja 

aktualizálásának, igényes megjelenésének ellenőrzése 

• ellenőrzi a jelenléti íveket, a szabadság nyilvántartást. 

 

10.2/  Gazdasági vezető  

• felelős az intézmény gazdasági és pénzügyi tevékenységéért, pénzügyi fegyelem 

megtartásáért, 

• elkészíti az könyvtár költségvetését, gazdálkodásáról szóló beszámoló jelentéseit, 

gondoskodik az adatszolgáltatásról, 

• elkészíti, folyamatosan karbantartja az  gazdasági, műszaki szabályzatokat, 

• gyakorolja az ellenjegyzési jogkört az intézményvezető kötelezettségvállalásánál, 

utalványozásánál, 

• megszervezi a tárgyi eszközök, műszaki berendezések üzemeltetését, karbantartását, 

javítását, 

• ellátja az intézmény gazdasági, pénzügyi belső ellenőrzését, 

• kialakítja és szervezi az intézmény könyvviteli, elszámolási, vagyon-nyilvántartási, 

vagyonvédelmi rendjét, rendszerét, 

• vezeti a Gazdasági Osztályt 
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10.3/ Osztályvezetők: 

• szervezi, irányítja és ellenőrzi osztálya szakmai munkáját, 

• Az intézményvezető utasításának megfelelően elkészíti az osztály éves munka-

programját, 

• az osztály szakmai tevékenységéről rendszeresen beszámol az igazgatónak, illetve a 

felügyelettel megbízott intézményvezető-helyettesnek, 

• segíti az intézményvezető személyzeti feladatainak ellátását. 

• Az olvasószolgálati osztályvezető gondoskodik az olvasószolgálat zökkenőmentes 

működtetéséről, a részlegek tevékenységének összehangolásáról, szervezi az ODR 

alközpontjaként előírt feladatok ellátását 

 

11./ Az intézmény munkáját segítő testületek, szervek, közösségek: 

11.1/  Vezetői értekezlet: 

• Az intézmény vezetője hetente, de havonta legalább két alkalommal vezetői 

értekezletet tart. 

• A vezetői értekezleten részt vesznek az osztályvezetők, a  gazdasági vezető,  az 

érdekképviseleti szervek vezetői, képviselői. 

• A vezetői értekezlet feladata: 

o tájékozódás a belső szervezeti egységek, szakmai közösségek munkájáról, 

o az intézmény, valamint részlegei, a szakmai közösségek aktuális és konkrét 

tennivalóinak áttekintése 

 

11.2/ Hálózati tanács (igazgatói munkaközösség):  

• Az intézmény vezetője évente 4 alkalommal Hálózati tanácsülést tart. 

• Hálózati tanácsülésen részt vesznek a könyvtár igazgatója, a városi könyvtárak 

vezetői, módszertanosok; 

• Feladata:  

o a kölcsönös tájékoztatás,  

o a hálózatban folyó munka összehangolása,  

o közös pályázatok előkészítése. 

 

11.3/ Informatikai és Könyvtári Kamara Tolna megyei tagozata: 

• vezetőjét a városi igazgatók köréből választják, évente kétszer ülésezik, 
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• az intézmények szakmai érdekvédelme érvényesítését segíti 

 

11.4/ Informatikai munkabizottság 

• Tagjai: igazgató, osztályvezetők, rendszergazda  

• Feladata: a fejlesztési elképzelések egyeztetése, tervek kidolgozása, pályázatok 

előkészítése, a megyei és városi információs rendszer működtetése, korszerűsítése. 

• Az ülések ütemezése: szükség szerint 

 

11.5/ Osztály értekezlet 

• Az osztály vezetői szükség szerint, de legalább félévenként osztályértekezletet tartanak. 

• Az osztály értekezlet feladata: az eltelt időszak alatt végzett munkájának értékelése. 

• Az osztály munkájában tapasztalt hiányosságok feltárása és azok megszüntetésére 

intézkedések megfogalmazása, a munkafegyelem értékelése, 

• a szervezeti egység előtt álló feladatok megfogalmazása. 

 

11.6/ Dolgozói munkaértekezlet 

• Az intézmény vezetője szükség szerint, de évente legalább egy alkalommal 

összdolgozói munkaértekezletet tart. 

• Az értekezletre meg kell hívni az intézmény valamennyi fő- és részfoglalkozású 

dolgozóját 

• Az intézményvezető beszámol az eltelt időszakban végzett munkáról, 

• értékeli a könyvtár programjának, munkatervének teljesítését , 

• elemzi a dolgozók élet és munkakörülményeinek alakulását,  

• ismerteti a következő időszak feladatait. Az értekezleten lehetőséget kell adni, hogy a 

dolgozók véleményüket, észrevételeiket kifejthessék, kérdéseket tegyenek fel és azokra 

választ kapjanak. 

 

11.7/ Dolgozói érdekképviseleti szervezetek: 

• A könyvtár vezetése együttműködik — illetve támogatja — az intézményi dolgozók 

minden olyan törvényes szervezetével, amelynek célja a dolgozók érdekképviselete és 

érdekvédelme. 

• A könyvtárban a Közalkalmazotti tanács és a Közgyűjteményi és Közművelődési 

Dolgozók Szakszervezetének alapszervezete működik. 
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• A két szervezettel történő együttműködést a Közalkalmazotti szabályzat, ill. a Kollektív 

szerződés szabályozza. 
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IV. FEJEZET 

AZ INTÉZMÉNY MŰKÖDÉSÉNEK FŐBB SZABÁLYAI 

  

10./  A könyvtár működése 

• A munkáltatói jogkört a könyvtár igazgatója tekintetében a Tolna Megyei 

Önkormányzat Közgyűlésének elnöke gyakorolja 

• Az intézmény többi dolgozójánál a munkáltatói jogkört a könyvtár igazgatója látja el. 

 

11./  Az intézmény munkavégzéssel kapcsolatos szabályai 

11.1/  A munkaviszony létrejötte 

Az intézmény az alkalmazottak esetében a belépéskor munkaszerződésben, vagy 

határozatlan idejű kinevezéssel határozza meg, hogy az alkalmazottat milyen 

munkakörben,  milyen mértékű alapbérrel foglalkoztatja. 

 

11.2./  A munkavégzés teljesítése, munkaköri kötelezettségek, hivatali titkok megőrzése. 

• A munkavégzés teljesítése az intézmény vezetője által kijelölt munkahelyen, az ott 

érvényben lévő szabályok és a munkaszerződésben vagy a kinevezési okmányban 

leírtak szerint történik. 

• A dolgozó köteles a munkakörébe tartozó munkát képességei kifejtésével, az elvárható 

szakértelemmel és pontossággal végezni, a hivatali titkot megtartani. Ezen túlmenően 

nem közölhet illetéktelen személlyel olyan adatot, amely a munkaköre betöltésével 

összefüggésben jutott tudomására és a melynek közlése a munkáltatóra, vagy más 

személyre hátrányos következményekkel járhat. A dolgozó munkáját az arra vonatkozó 

szabályoknak és előírásoknak, a munkahelyi vezetője utasításainak, valamint a szakmai 

elvárásoknak megfelelően köteles végezni. 

• Amennyiben adott esetben jogszabályban előírt adatszolgáltatási kötelezettség nincsen, 

nem adható felvilágosítás azokban a kérdésekben, amelyek hivatali titoknak 

minősülnek és amelyek nyilvánosságra kerülése az intézmény érdekeit sértené. 

 

Hivatali titoknak minősülnek: 

• Az intézmény dolgozóinak személyi adatai 

• A gazdálkodási adatok, gazdálkodási információk 

• A könyvtár használóiról begyűjtött adatok 
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• A hivatali titok megsértése fegyelmi vétségnek minősül. Az intézmény valamennyi 

dolgozója köteles a tudomására jutott hivatali titkot mindaddig megőrizni, amíg 

annak közlésére az illetékes felettesétől engedélyt nem kap. 

 

11.3./ Nyilatkozat tömegtájékoztató szervek részére 

• A tömegtájékoztató eszközök munkatársainak tevékenységét az intézmény dolgozóinak 

elő kell segíteniük 

• A televízió, a rádió és az írott sajtó képviselőinek adott mindennemű felvilágosítás 

nyilatkozatnak minősül, amely során be kell tartani a következő előírásokat: 

o Az intézményt érintő kérdésekben a tájékoztatásra, illetve nyilatkozatadásra az 

intézményvezető vagy az általa esetenként megbízott személy jogosult. 

o A nyilatkozatok megtételekor minden esetben tekintettel kell lenni a hivatali 

titoktartásra vonatkozó rendelkezésekre, valamint az intézmény jó hírnevére és 

érdekeire. 

o Nem adható nyilatkozat olyan üggyel, ténnyel és körülménnyel kapcsolatban, 

amelynek idő előtti nyilvánosságra hozatala az intézmény tevékenységében zavart, 

az intézménynek anyag vagy erkölcsi kárt okozna, továbbá olyan kérdésekről, 

amelyeknél a döntés nem a nyilatkozattevő hatáskörébe tartozik. 

. 

11.4./ A munkaidő beosztása 

• A  munkarendet a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. Évi XXXIII. törv. A 

Munka Törvénykönyve, valamint a Kollektív szerződés előírásai alapján az igazgató 

állapítja meg. 

• Az intézményben a hivatalos munkarend, mely a munkaidőt és a pihenőidőt 

(ebédidő) tartalmazza a következő: 7.45 - 16 óráig. 

• A hivatalos munkarendtől eltérő, külön beosztás szerint dolgoznak 

o takarítók 

o portások 

o az olvasószolgálatban dolgozók (lásd 3.sz. melléklet) 

 

11.5./ Szabadság 

• Az éves rendes és rendkívüli szabadság kivételéhez előzetesen az osztályvezetőkkel 

egyeztetett tervet kell készíteni. A rendkívüli és fizetés nélküli szabadság 
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engedélyezésére minden esetben csak az intézményvezető jogosult, egyéb esetekben az 

osztályvezető. 

• A dolgozók éves rendes szabadságának mértékét a közalkalmazottak jogállásáról szóló 

1992. évi XXXIII. törvényben, valamint a Munka Törvénykönyvében(1992. évi XXII. 

törvény) foglalt előírások szerint kell megállapítani. A dolgozókat megillető és kivett 

szabadságról nyilvántartást kell vezetni.  

 

12. /  Kártérítési kötelezettség 

• A Munka Törvénykönyve rendelkezései szerint a munkavállaló a munkaviszonyából 

eredő kötelezettségének vétkes megszegésével okozott kárért kártérítési felelősséggel 

tartozik. Szándékos károkozás esetén a munkavállaló a teljes kárt köteles megtéríteni. 

• A munkavállaló vétkességére tekintet nélkül a teljes kárt köteles megtéríteni a 

visszaszolgáltatási vagy elszámolási kötelezettséggel átvett  dolgokban bekövetkezett 

hiány esetén, amelyeket állandóan őrizetben tart, kizárólagosan használ vagy kezel, és 

azokat jegyzék vagy elismervény alapján vette át. 

• A pénztárost, a pénzkezelőt vagy értékkezelőt teljes anyagi felelősség terheli akkor is az 

általa kezelt pénz, értékpapír és egyéb értéktárgy tekintetében, ha azt nem jegyzék, vagy 

elismervény alapján vette át”. 

• A kártérítés mértékét - egyéb esetekben - a Kollektív szerződés határozza meg. 

 

13./  Anyagi felelősség 

• Az intézmény a dolgozó ruházatában, használati tárgyaiban munkavégzés folyamán 

bekövetkezett kárért vétkességre tekintet nélkül felel, ha a kár a megőrzésre szolgáló 

helyen elhelyezett dolgokban keletkezett. 

• A dolgozó a szokásos személyi használati tárgyakat meghaladó mértékű és értékű 

használati tárgyakat csak az intézményvezető engedélyével hozhat be munkahelyére, 

illetve vihet ki onnan. (pl. írógép, számítógép, stb.) 

• Az intézmény valamennyi dolgozója felelős a berendezési, felszerelési tárgyak 

rendeltetésszerű használatáért, a gépek, eszközök, dokumentumok stb. megóvásáért.  

 

14./   Az intézmény ügyfélfogadása 

• Az intézmény vezetője, helyettese, a gazdasági vezető vagy az intézmény osztályvezetői 

a hivatalos munkaidőben ügyfélfogadást tartanak 

. 
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15./   A munkaterv 

• Az intézmény vezetője az intézmény feladatainak végrehajtására intézményi 

munkatervet készít. 

• A munkaterv összeállításához, annak tervezésekor javaslatot kell kérni az 

intézményben működő, vezetést segítő testületektől, szervektől, közösségektől. 

• A munkatervet az intézmény dolgozóval ismertetni kell, valamint meg kell küldeni az 

intézményben működő, vezetést segítő testületek, szervek, közösségek képviselőinek 

és a felügyeleti szervnek. 

• Az intézmény vezetője a munkaterv végrehajtását folyamatosan ellenőrzi és értékeli. 

 

16./   A kapcsolattartás rendje 

• Az intézmény feladatainak hatékonyabb ellátása érdekében a belső szervezeti egységek 

egymással szoros kapcsolatot tartanak. 

• Az együttműködés során a szervezeti egységeknek minden olyan intézkedésnél, 

amelyik másik szervezeti egység működési területét érinti, az intézkedést megelőzően 

egyeztetési kötelezettségük van. 

• Az eredményesebb működés elősegítése érdekében az intézmény szakmai 

szervezetekkel, társintézményekkel, gazdálkodó szervezetekkel együttműködési 

megállapodást köthet. 

  

17./ Az intézmény ügyiratkezelése 

• Az intézményben az ügyiratok kezelése központosított rendszerben történik, melynek 

irányításáért és ellenőrzéséért az intézmény vezetője felelős. 

• Az ügyiratkezelést az  Iratkezelési szabályzatban foglalt előírások alapján kell végezni 

 

18./ A kiadmányozás rendje 

• Az intézményben a kiadmányozás rendjét az intézményvezető szabályozza, távolléte  

esetén a kiadmányozási jog gyakorlója a megbízott, helyettesítő osztályvezető. 

 

19./ Bélyegzők használata, kezelése 

• Valamennyi cégszerű aláírásnál cégbélyegzőt kell  használni. A bélyegzőkkel ellátott, 

cégszerűen aláírt iratok tartalma érvényes kötelezettségvállalást, jogszerzést, jogról való 

lemondást jelent. 
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• Az intézmény bélyegzőit a titkárnő köteles naprakész állapotban nyilvántartani, elzárni. 

• A titkárnő gondoskodik a cégbélyegzők beszerzéséről, kiadásáról, nyilvántartásáról, 

cseréjéről és évenkénti egyszeri leltározásáról, illetve a bélyegző elvesztése esetén az 

előírások szerint jár el. 

• Az átvevők személyesen felelősek a cégbélyegzők megőrzéséért.  

• Az intézményben cégbélyegző használatára jogosult: 

o A könyvtárigazgató 

o A megbízott, helyettesítő osztályvezető 

o A gazdasági vezető 

• A speciális leltárbélyegzők célszerű és szabályszerű használatáért a leltározással 

megbízott könyvtárosok felelősek. 

• A könyvtár bélyegtő nyilvántartást vezet az érvényes bélyegzőkről 

 

20./ Az intézmény gazdálkodásának rendje 

• Az intézmény gazdálkodásával, ezen belül kiemelten a költségvetés tervezésével, 

végrehajtásával, az intézmény kezelésében lévő vagyon hasznosításával összefüggő 

feladatok, hatáskörök szabályozása - a jogszabályok és a fenntartó rendelkezéseinek 

figyelembevételével - az intézmény vezetőjének feladata. A gazdálkodási feladatokat a 

külön Ügyrendben meghatározott módon kell végezni. 

 

a)  A gazdálkodás vitelét elősegítő belső szabályzatok             

o Számlarend, számviteli politika 

o Eszközök és források értékelési szabályzata, 

o Bizonylati szabályzat, 

o Belső ellenőrzési szabályzat, 

o Ügyrend, 

o Pénzkezelési szabályzat, 

o Leltárkészítési és leltározási szabályzat, 

o Felesleges vagyontárgyak hasznosításának és selejtezésének szabályzata 

 

b)  Bankszámlák feletti rendelkezés 

o A banknál vezetett számla feletti rendelkezésre jogosultakat az 

intézményvezetője jelöli ki. Nevüket és aláírásukat be kell jelenteni az érintett 
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pénzintézethez. Az aláírás-bejelentési kartonok egy-egy  példányát a gazdasági 

vezető köteles őrizni. 

c)  Kötelezettségvállalás, utalványozás, érvényesítés, ellenjegyzés rendje 

o A kötelezettségvállalás, utalványozás , ellenjegyzés, érvényesítés rendjét az 

intézménynél az intézményvezető határozza meg. Ennek részletes szabályait a 

gazdasági szervezet feladat és hatáskörét szabályzó ügyrendben kell 

meghatározni. 

21./   Belső ellenőrzés 

• Az intézmény belső ellenőrzésének megszervezéséért, rendszerének kialakításáért az 

intézmény vezetője a felelős. 

• A belső ellenőrzés feladatköre magában foglalja az intézményben folyó 

o szakmai tevékenységgel összefüggő és 

o gazdálkodási tevékenységgel kapcsolatos 

o ellenőrzési feladatokat. 

• A szakmai ellenőrzések éves ellenőrzési terv alapján történnek, az ellenőrzési terv az 

intézményi munkaterv melléklete. 

• A belső ellenőrzést a Belső ellenőrzési szabályzatban foglaltak szerint kell 

megszervezni és elvégezni. 

• Az ellenőrzések tapasztalatait az intézményvezető folyamatosan értékeli és azok alapján 

a szükséges intézkedéseket megteszi, illetve kezdeményezi. 

• Az ellenőrzések tapasztalatairól, eredményeiről az érintetteket, a vizsgált terület 

vezetőit, valamint dolgozói értekezleten az intézmény dolgozóit tájékoztatja.  

 

22./   A helyettesítés rendje 

• Az intézményben folyó munkát a dolgozók időleges vagy tartós távolléte nem 

akadályozhatja. A dolgozók távolléte esetére a helyettesítés rendszerének kidolgozása 

az intézmény vezetőjének, illetve felhatalmazása alapján az adott szervezeti egység 

vezetőjének feladata. A helyettesítéssel kapcsolatos, egyes  dolgozókat érintő konkrét 

feladatokat a munkaköri leírásokban kell rögzíteni. Az intézményen belül helyettesítés 

rendjét a Kollektív szerződés szabályozza. 
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V.  FEJEZET 

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 

1.  Jelen szabályzat a fenntartó jóváhagyása napján lép hatályba. 

2.  A Szervezeti és Működési Szabályzat mellékletei a következők: 

1. sz. melléklet: Az intézmény szervezeti felépítése 

2. sz. melléklet: Az intézmény nyitva tartása 

3. sz. melléklet: Az intézmény munkarendje 

4. sz. melléklet: Könyvtárhasználati szabályok 

5. sz. melléklet: Az intézmény képzési terve 

 

ZÁRADÉK: 

A szervezeti és Működési Szabályzatot az intézmény alapítója és fenntartója nevében 

jóváhagyom.  

 

 

Szekszárd, 2007. január 

 

 

 

 

Dr. Puskás Imre 

a Közgyűlés elnöke 
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1.  sz. melléklet 

AZ INTÉZMÉNY SZERVEZETI FELÉPÍTÉSE  

 

A könyvtárigazgató a közvetlen felettese az osztályvezetőknek, a gazdasági vezetőnek, a 

módszertani munkatársnak, az informatikának, a titkárnőnek és a gépkocsivezetőnek. Az 

igazgató helyettesítését — eseti megbízás alapján — az osztályvezetők végezik. 

 Az olvasószolgálati osztályvezető a közvetlen felettese a kölcsönző, az olvasóterem és 

zeneműtár, a helytörténet valamint a videotéka és hírlapolvasó dolgozóinak. Koordinálja a 

sokszorosítóban és pénztárban dolgozók munkaidejét. 

 A feldolgozó - és a gyermekkönyvtári osztályvezetők közvetlen felettesei az osztályukon 

dolgozó könyvtárosoknak. A feldolgozó osztályvezető koordinálja a helytörténeti feldolgozást.  

 A gazdasági vezető a közvetlen felettese a könyvelőnek, a portásoknak, a takarítóknak, a 

pénztárban dolgozóknak, illetve a pénztári nyilvántartás ügyében a titkárnőnek. 

 Az informatika vezetője, a rendszergazda koordinálja a informatikus munkáját, egyezteti a 

fejlesztéseket, és együttműködik az osztályvezetőkkel és a módszertani munkatárssal.  

A módszertani munkatárs koordinálja a szakmódszertani tevékenységet, a területi és 

kistérségi feldolgozást végző könyvtárosok valamint a gépkocsivezető munkáját. 

A szervezet rugalmas, a feladatok elvégzése megkívánja a horizontális szerződést. A 

szakmódszertani munkában — szükség esetén — részt vesznek a feldolgozó, a 

gyermekkönyvtár, a zeneműtár munkatársai, a szaktájékoztatók, és kiemelten a rendszergazda 

is, hiszen megkülönböztetett fontosságú a rendszerszerű informatikai fejlesztés a megyei 

könyvtárban és az egész megyei könyvtári ellátásban.  

 

Az Illyés Gyula Megyei Könyvtár szervezeti felépítésének sematikus ábrája: 

 

gazdasági  
vezető 

olvasószolgálati 
osztályvezető 

feldolgozó 
osztályvezető 

gyerekkönyvtári 
osztályvezető 

informatika 

igazgató 

kölcsönző 

olvasóterem, 
zeneműtár 

helytörténet 

videotéka, hírlapolvasó 
módszertani munka, 

hálózatgondozás 

takarítók és  
portások 

autóvezető 

titkárság, 
pénztár 

sokszorosító, 
pénztár 
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2. sz. melléklet 

A KÖNYVTÁR NYITVATARTÁSA 

 

Központi könyvtár: 

Hétfő, szerda – péntek:  9-18 óra 

Kedd:    13-18 óra 

Szombat:     9-13 óra 

 

Gyermekkönyvtár: 

hétfő – kedd,  csütörtök:  14-18 óra 

szerda:       9-18 óra 

péntek:    13-17 óra 

szombat:      9-13 óra 

 

A nyári zárva tartás, és az ünnepi nyitva tartás rendje a naptárhoz igazodva esetileg 

szabályozódik 

 

FIÓKKÖNYVTÁRAK NYITVATARTÁSA 

1.  Alisca ltp. kedd 17-19 óra 

2.  Felsőváros  hétfő, csütörtök 17-19 óra 

3.  Gróf Pál utca kedd, csütörtök  17-19 óra 

4.  Szőlőhegy  hétfő, szerda 16-18 óra 

 péntek 14-20 óra 
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3. sz. melléklet:  

AZ INTÉZMÉNY MUNKARENDJE 

 

Az intézmény hivatalos munkarendje, munkaidőt és a pihenőidőt (ebédidőt) tartalmaz.  

 

Könyvtárosok 

o Hétköznap 7.45 - 16 óráig, (ebédidő: 45 perc) 

o Szombaton 8.00-13.00 óráig  (a szabadnapot a következő héten kell kivenni)   

o Olvasószolgálatos ügyeletes munkatársak: 9.45- 18 óráig (ebédidő 45 perc) 

o Nyári munkarendben  6.00-13.30-óráig (ebédidő nélkül) 

 

takarítók 

o Hétköznap 5.30- 13 óráig 

o Szombaton 6.30-13.00 óráig 

 

portások 

o Hétköznap délelőtt 6.00 - 14 óráig 

o Hétköznap délután 13.00 - 18.00 óráig 

o Szombaton 6.30-13.00 óráig 
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4. sz. melléklet:  

KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZAT 
(Érvénybe lép 2006. december 1-jétől) 
 
Az Illyés Gyula Megyei Könyvtár nyilvános könyvtár. A dokumentumok védelme, illetve 
a könyvtárhasználók jogainak érvényesülése érdekében a használat feltételeit az alábbi 
szabályzat tartalmazza. 
 
Ingyenes 

o a könyvtár nyilvános tereinek látogatása 
o a katalógusok használata 
o a könyvtárosi tájékoztatás és segítségnyújtás igénybevétele 
o kézikönyvek, bekötött folyóiratok használata 
o hírlapolvasás 

 
Ingyenes a könyvtári tagság a 16 évnél fiatalabb és a 70 évnél idősebb, segítséggel 

élők, közgyűjteményi és közművelődésben dolgozó olvasóink számára. 
 
Minden további szolgáltatást csak beiratkozott könyvtári tag, illetve napijegyet váltott 
látogató vehet igénybe 

o A napijegy összege 300 Ft 

o A 365 napig érvényes beiratkozási díj összege 1600 Ft. 

o Az olvasójegy a személyi igazolvány egyező adataival együtt érvényes. 
o Az olvasójegy elvesztésekor 100 Ft a térítés 

 

Számítógép használat beiratkozott olvasóinkon kívüli látogatóinknak egy órára 150 Ft, 

vagy 300 Ft-os napijeggyel (adott napon belül többszöri eléréssel), illetve 2 hónapra 
szóló, 1000 Ft-os beiratkozással áll rendelkezésre. 
Ingyenes az  EIP és a FIP adatbázisainak megtekintése 
 
A beiratkozáskor kért adatok 

(A személyes adatok védelméről a könyvtár gondoskodik) 
o név 
o anyja neve 
o születési hely és idő 
o személyi igazolvány  vagy útlevél szám 
o lakcím 
o elérhetőségek: telefon, mobil, e-mail 
o 14 éven aluli, személyi igazolvánnyal nem rendelkezők szülői jótállás nyilatkozata  
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KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZAT — ÁLTALÁNOS KÖLCSÖNZÉSI 
SZABÁLYOK 

 

A dokumentumok kölcsönzési ideje 1 hónap. Külön kérésre – akár telefonon is – 
további 1 hónappal meghosszabbíthatók, ha a dokumentumra nincs előjegyzés 
 
A kikölcsönzött dokumentumokra előjegyzés kérhető 
 
Alapszintű beiratkozással alkalmanként összesen 10 db dokumentum kölcsönözhető 
(pl. 5 db gyermekkönyvtári + 5 db felnőtt kölcsönzői, vagy 10 db felnőtt kölcsönzői) A 
kölcsönös elszámolhatóság érdekében a kölcsönzések tényét a kinyomtatott blokkon 
aláírással kell hitelesíteni, amelyet megőrzünk.  
 
A kölcsönzési idő lejártára 1 hét türelmi idő után levélbeli figyelmeztetéssel él a könyvtár. 
Ekkor már nincs lehetőség hosszabbításra. A késedelmi díj mértéke  10Ft/hét/db, plusz 

o 2 héttel a lejárat után küldött 1. értesítés díja 300 Ft 

o 3 héttel a lejárat után küldött 2. értesítés díja 400 Ft 

o 6 héttel a lejárat után küldött 3. értesítés díja 700 Ft 

o 8 héttel a lejárat után a könyvtár bírósághoz fordul.  
A bírósági felszólítás díja 1000 Ft + bírósági illeték 

 
A dokumentumok elvesztésekor kért térítési díj 

o 2 évnél nem régebbi dokumentumnál annak tényleges ára 
o 2 évnél régebbi kiadásúnál a mindenkori, az adott dokumentum eszmei, 

gyűjteményi értéke. (Érték kiszámításnál támpontot jelent az aktuális beszerzési ár, illetve 
az oldalankénti fénymásolási költség) 

 
Az állományból hiányzó dokumentumokhoz az Országos Dokumentum-ellátó Rendszer 
szolgáltatásán keresztül, könyvtárközi kölcsönzés útján jut az olvasó. 

o Alkalmanként 4 db könyv kölcsönözhető 
o A postaköltség dokumentumonként 200Ft/példány 

o Határidő túllépésekor a késedelmi díj összege könyvenként 1000 Ft 

o Hosszas/többszöri késedelem esetén a könyvtár ezen szolgáltatása többször nem 
vehető igénybe 

 
Minden külön szolgáltatásunkra egyedi szabályok érvényesek 
 
A ruhatár használata ingyenes és kötelező. Dohányozni csak a kijelölt helyen lehet 
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KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZAT — EMELT SZINTŰ BEIRATKOZÁS 
 

Sikerkönyvtári könyvek, folyóiratok, videotékás és zeneműtári dokumentumok  —
hanglemezek, kazetták, videofelvételek, CD-k, DVD-k — az egész évre szóló 
alaptagságon felül 2 hónapra érvényes, 1000 Ft-os emelt szintű beiratkozási díjjal 
kölcsönözhetők. Személyi igazolvány szükséges. 
  
SIKERKÖNYVTÁR  
1 hétre egyszerre 5 db kötet illetve folyóirat kölcsönözhető  
(késedelmi díj 50Ft/hét/db) 
 
ZENEMŰTÁR  
hanglemez, kazetta, CD-felvétel, zenei videokazetta, DVD kölcsönözhető 

o 1 hétre 5-5 db hanglemez, kazetta és CD  (késedelmi díj 50Ft/hét/db)   
o 1 hétre 3 db videokazetta  (késedelmi díj 100Ft/nap/db)  
o 1 hétre 1 db DVD  (késedelmi díj 300Ft/nap/db) 
o Könyvek és kották kölcsönzése alap-beiratkozással  

 
VIDEOTÉKA   

o 1 napra 3 db videokazetta  (késedelmi díj 100 Ft/nap/db) 
o 1 napra 1 db DVD  (késedelmi díj 300 Ft/nap/db)  
o További 1 db DVD kölcsönzése 300Ft esetenként 
o A pénteki és szombati kölcsönzés hétfőig érvényes 

 
TOVÁBBI SZOLGÁLTATÁSOK 
 
GYERMEKKÖNYVTÁR 
Minden gyermekkönyvtári szolgáltatás ingyenes 
cd-romok, internet és egyéb számítógépes szolgáltatások használatát csak 16 éves 
korig biztosítja! 
 

HELYISMERETI GYŰJTEMÉNY 

Az Illyés Gyula Megyei Könyvtár gyűjteményébe felajánlott Tolna megyei vonatkozású 
szakdolgozatok kedvezményes köttetési ára példányonként 500 Ft. Maximum 3 
példány (+ a könyvtáré) összesen 1000 Ft-ért. (1000 Ft/3 példány). 
 
INTERNETES SZÁMÍTÓGÉP-HASZNÁLAT érvényes beiratkozással, illetve 
napijeggyel ingyenes. 
Nyomtatás: 30Ft/lap 
 

FÉNYMÁSOLÁS 
A/4-es méretben 12 Ft 
A/3-as méretben 18 Ft (a szerzői jogi törvénynek megfelelően)
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KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZAT — BEIRATKOZÁSI KATEGÓRIÁK 
 

 
Beiratkozási 

díj 
Emelt szintű

4
 

Szolgáltatások
5
 

Számítógép- 

Használat
7
 

70 éven felüliek, 

fogyatékkal élők
1
 

ingyenes 1000 Ft / 2 hónap
6 ingyenes 

felnőttek 1 600 Ft 1000 Ft / 2 hónap 1000 Ft / 2 hónap

nyugdíjasok 800 Ft 1000 Ft / 2 hónap 1000 Ft / 2 hónap

munkanélküliek 800 Ft 1000 Ft / 2 hónap 1000 Ft / 2 hónap

Diákok
2
 800 Ft 1000 Ft / 2 hónap 1000 Ft / 2 hónap

16 éven aluliak ingyenes 1000 Ft / 2 hónap 1000 Ft / 2 hónap

Kedvezményezettek
3
 ingyenes 1000 Ft / 2 hónap 1000 Ft / 2 hónap

 
1A fogyatékosságukat igazoló okmány felmutatásával 

2Diákok, a 16 éven felüli, érvényes diákigazolvánnyal rendelkező olvasóink értendők. 

3Kedvezményezettek: közgyűjteményi és közművelődési dolgozók a 6/2001. (I. 17.) 

Kormányrendelet alapján. 

4 Hangkazetták, videokazetták, DVD-k, CD-k, hanglemezek, sikerkönyvek, 

magazinok, kölcsönzése 14 éven felüli olvasók részére 

5 Ha csak sikerkönyveket, illetve magazinokat kölcsönöz 500 Ft / 2 hónap 

6 A hangoskönyvek kölcsönzése a vakok és gyengénlátok számára ingyenes 

7 Internethasználat, szövegszerkesztés, szkennelés 
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5. sz. melléklet:  

Az intézmény képzési terve 

          


