
Szervezeti és Működési Szabályzat 2016 

. 

 

 

 

 

 

A Diószegi Sámuel Baptista 

Szakgimnázium és Szakközépiskola  

 

 

 

Könyvtárának  

 

 

 

 

Szervezeti és Működési Szabályzata 
 

 

 
 

 

 

 

 

Az SZMSZ 1. sz. melléklete 
 

 

 

 

 

 

 

 

2016. 
 

 

 

 



Szervezeti és Működési Szabályzat 2016 

. 

 

 

 

TARTALOM 

 

 
 

 

I. Iskolai könyvtárra vonatkozó törvények, rendeletek  

 

II. A könyvtárra vonatkozó adatok       

 

III. A könyvtár szervezeti felállása        

 

IV. A könyvtár gazdálkodása        

 

V. A könyvtár működésének célja, feltételei, feladatai    

     

VI. A könyvtár gyűjtőköre         

   

VII. Állományalakítás (gyűjteményszervezés) és állományvédelem   

 

VIII. A könyvtári állomány elhelyezése       

 

IX. A könyvtári állomány feltárása       

 

X. A könyvtár szolgáltatásai        

 

XI. A könyvtár munkarendje 

 

XII. Záró rendelkezés        

 

 

 

Az iskolai könyvtár működési szabályzatának mellékletei 

 

 

 

1. sz. melléklet: Gyűjtőköri szabályzat 

 

2. sz. melléklet: A könyvtáros-tanárok munkaköri leírása 

 

3. sz. melléklet: Könyvtárhasználati szabályzat. 

 

4. sz. melléklet: Katalógus szerkesztési szabályzat 

 

5. sz. melléklet: Tankönyvtári szabályzat 

 

 



Szervezeti és Működési Szabályzat 2016 

. 

 

 

I.  

Iskolai könyvtárra vonatkozó törvények, rendeletek 

 

A Diószegi Sámuel Baptista Szakgimnázium és Szakközépiskola Könyvtárának működésére, 

eszközeire és felszerelésire vonatkozó hatályos jogszabályok, amelyek alapján a szervezeti és 

működési szabályzat készült. Felhasznált jogszabályok:  

 A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (és a későbbi 

módosításai)  

 

 A Munka törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény (és későbbi módosításai)  

 

 1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról (és módosításai 1996-ban és 1999-ben)  

 

 A 130/1995. (X. 26.) Korm. rendelet a Nemzeti alaptanterv kiadásáról  

(8. Informatika –Könyvtár) 

 

 Az 1997. évi CXL. törvény a kulturális javak védelméről és a muzeális intézményekről, a 

nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről  

 

 A 277/1997. (XII. 22.) Korm. rendelet a továbbképzésről 

 

 A 2001. évi XXXVII. törvény a tankönyvpiac rendjéről (Oktatási Közlöny, 2001. 22. 

szám)  

 

 A kulturális miniszter és a pénzügyminiszter 3/1975. (VIII. 17.) KM-PM sz. együttes 

rendelete a könyvtári állomány ellenőrzéséről (leltározásáról) és az állományból történő 

törlésről szóló szabályzat kiadásáról  

 

 A 10/1994.(V.13.) MKM sz. rendelet a pedagógiai szakmai szolgáltatásokat ellátó 

intézményekről és a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokban való közreműködés 

feltételeiről  

 A 28/2000. (IX. 21.) OM rendelet a kerettantervek kiadásáról, bevezetéséről és 

alkalmazásáról  

 23/2004 (VIII.27.) OM rendelet a tankönyvvé nyilvánítás, a tankönyvtámogatás, 

valamint az iskolai tankönyvellátás rendjéről 

 A 14/2001. (VII. 5.) NKÖM sz. rendelet a könyvtári szakfelügyeletről  

 2011. évi CXC. Törvény a nemzeti köznevelésről 

 2003. évi CXVI. tv A Magyar Köztársaság 2004.évi költségvetéséről és az államháztartás 

hároméves kereteiről.= Magyar Közlöny, 2003/152. 89§/2. 11941. p.  
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 20/2012 (VIII. 31) EMMI rendelet EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények 

működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról 

 3/1975 (VIII.17) KM-PM együttes rendelet a könyvári állomány ellenőrzéséről, 

leltározásáról és az állományból történő törlésről, szóló szabályzat kiadásáról. Tprt. 

2001. évi XXXVII. törvény a tankönyvpiac rendjéről a 7. § (4.) bekezdés 
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II. 

 

A könyvtárra vonatkozó adatok 

 

 Azonosító adatai 

 

 A könyvtár elnevezése: Diószegi Sámuel Baptista Szakgimnázium és Szakközépiskola 

Könyvtára  

 

 Székhelye és pontos címe: 4027 Debrecen, Böszörményi út 23-27. 

 

 Telefonszám: 06-52-532083 

 

       Honlap: http://dioszegikonyvtar.uw.hu 

 

 E-mail: dioszegikonyvtar@freemail.hu 

 

 Létesítésének éve: 1992. 

 

Elhelyezés (alapterület, helyiségek száma): 120m2 

1 tetőtéri helyiség (könyvtár, egyben olvasóterem és gépterem) 

 

Személyi feltétele: munkatársak száma: 2 fő, beosztásuk: 2 főfoglalkozású könyvtáros-tanár 

 

Használói köre: az iskola pedagógusai, tanulói, valamint az iskola minden dolgozója 

 

Alapelve: Lehetőség szerint minden igény kielégítése, amit egy könyvtár-és szabadidő 

központ nyújthat. Könyvtárunk gyűjteményét, szolgáltatásait, működési rendjét az intézmény 

szükségleteinek és könyvtári környezetének megfelelően alakítja ki az igazgató irányításával 

és az iskola közösségei véleményének, javaslatainak figyelembevételével. Munkáját 

összehangolja az iskolai élet különböző területein végzett tevékenységekkel. 

 

A könyvtári rendszerben elfoglalt helye: Iskolai könyvtár 

 

Térítés: A könyvtár használata az iskola dolgozóinak és tanulónak ingyenes. 

 

A könyvtár tulajdonbélyegzőjének alakja és szövege:   
  

                 6 x 2 cm- es téglalap alakú bélyegző,                     

                 melyen iskolánk neve olvasható: 

Diószegi Sámuel Baptista Szakgimnázium és Szakközépiskola Könyvtára 
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Szakmai követelmények: 

 

Az iskola könnyen megközelíthető helyen helyezkedik el, és megfelel a 20/2012.         

(VIII.31.) EMMI r. 165.  § (1).-ban foglaltaknak: 
(2. melléklet a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelethez JEGYZÉK a nevelési-oktatási intézmények kötelező 

(minimális) eszközeiről és felszereléséről) 

 

-A könyvtárban az állomány egy része szabadpolcon biztosított. 

-Az ülőhelyek száma lehetővé teszi egy fél osztály tanulóinak könyvtári óra keretében 

történő foglalkoztatását. 

 -A könyvtárban megfelelő szakmai végzettséggel rendelkező könyvtáros-tanár 

tevékenykedik. 

-A könyvtári állomány nagysága a rendelet értelmében elegendő, de tartalmilag hiányos. 

-A könyvtár Internet – kapcsolattal és számítógéppel rendelkezik. 

-Minden tanítási napon nyitva van tanítási időben. 

 

 

 Fenntartója, felügyelete 

 

- A könyvtár fenntartója: a " Baptista Szeretetszolgálat Egyházi Jogi Személy " 

- Szakmai módszertani felügyeleti szerv: Baptista Pedagógiai Intézet  

 

Az iskola igazgatója biztosítja a könyvtár működésének és továbbfejlesztésének feltételeit. 

Gondoskodik arról, hogy az iskola tantestülete a könyvtárral tevékenyen működjön együtt 

annak érdekében, hogy a módosított NAT alapján összeállított tantervben megfogalmazott 

könyvtári informatikai célkitűzések megvalósuljanak.  

 

A könyvtár működését az iskola igazgatója biztosítja, irányítja, ellenőrzi. 

Igazgatóhelyetteseken keresztül a nevelőtestület, valamint a diákközösségek javaslatainak 

figyelembevételével, a könyvtáros tanár szakmai irányításával.  
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III. 

 

A könyvtár szervezeti felállása 

 

A könyvtári munkát 2 főfoglalkozású könyvtárostanár végzi. 

 

Feladatuk a könyvtári kölcsönzés biztosítása, a szakszerű állományalakításról és az állomány 

védelméről való gondoskodás. (Bővebben ld. a 2. sz. munkaköri leírásban.) 

(2011. évi CXC. Törvény a nemzeti köznevelésről) 

 

 

 

 

IV. 

 

A könyvtár gazdálkodása 

 

 Az iskolai könyvtár feladatainak ellátásához szükséges anyagi feltételeket az intézmény a 

költségvetésben biztosítja. Melynek éves állomány beszerzési kerete évenként változik (könyv, 

audiovizuális dokumentum, folyóirat rendelésre). Az iskola gazdasági vezetője gondoskodik a 

napi működéshez szükséges technikai eszközökről, irodaszerekről és a szociális feltételekről. A 

könyvtár működéséhez szükséges dokumentumok, nyomtatványok beszerzése a könyvtárosok 

feladata. A könyvtári költségvetés célszerű felhasználásáért ugyancsak ők felelősek, ezért csak 

beleegyezésükkel lehet a könyvtár részére a könyvtári keretből dokumentumot vásárolni. 

 

 

V. 

 

A könyvtár működésének célja, feltételei, szabályai és feladatai 

 

 

Célja:  

 

A Diószegi Sámuel Szakgimnázium és Szakközépiskola könyvtára az iskola működéséhez, 

pedagógiai programjának megvalósításához, a neveléshez, tanításhoz, tanuláshoz szükséges 

dokumentumok rendszeres gyűjtését, feltárását, megőrzését, a könyvtári rendszer 

szolgáltatásainak elérését, továbbá a könyvtárhasználati ismeretek oktatását, s az olvasóvá 

nevelést biztosító, az intézmény könyvtár-pedagógiai tevékenységét koordináló szervezeti 

egység. EMMI 163.§ (1) 

 

 

Feltételei: 

 

Könyvtárunk rendelkezik a jogszabályban előírt alapkövetelményekkel (könyvtárhelyiség, 

nyitva tartás, könyvtári dokumentumok száma, nyilvántartások vezetéséhez és 

katalógusépítéshez szükséges eszközök).  
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Működésének szabályai:  

Könyvtárunk SZMSZ-e szabályozza a könyvtár működésének és igénybevételének szabályait. 

Az iskolai könyvtárnak:   

-Az intézmény számára vásárolt dokumentumokat könyvtári nyilvántartásba kell venni.  

-A könyvtáron kívül elhelyezett dokumentumokról lelőhely-nyilvántartást kell vezetni.  

-A tankönyveket külön gyűjteményként kezeljük, a külön gyűjtemény nyilvántartásának és 

használatának sajátos szabályait a tankönyvtári szabályzat tartalmazza.  

-Könyvtárunk kapcsolatot tart más iskolai könyvtárakkal, a pedagógiai-szakmai 

szolgáltatásokat ellátó intézmények könyvtáraival, iskolai és nyilvános könyvtárakkal. 

 

Feladataink: (EMMI 166.§ (1)-(3)) 

Az iskolai könyvtár az oktató-nevelő munka eszköztára, szellemi bázisa. Gyűjtőkörének 

igazodnia kell a különböző tantárgyak, műveltségi területek követelményrendszeréhez és az 

iskola tevékenységének egészéhez, állományába csak a könyvtár gyűjtőkörébe tartozó 

dokumentum vehető fel. 

Az iskolai könyvtár alap – és kiegészítő feladatai 20/2012. (VIII.31.) EMMI r. 166.§ -ban 

megfogalmazottak szerint:  

 

 

Alapfeladatok: 

a) gyűjteményünk folyamatos, az iskola pedagógiai programjának megfelelő, a tanulók és a 

pedagógusok igényeinek (tanulását, szórakozását, információhoz jutását) 

figyelembevételével történő fejlesztése, feltárása, őrzése, gondozása és rendelkezésre 

bocsátása, 

b) tájékoztatás nyújtása a dokumentumokról és szolgáltatásokról, 

c) az intézmény helyi pedagógiai programja és könyvtár-pedagógiai programja szerinti 

tanórai foglalkozások tartása, 

d) könyvtári dokumentumok egyéni és csoportos helyben használatának biztosítása, 

e) könyvtári dokumentumok kölcsönzése, beleértve a tartós tankönyvek, segédkönyvek 

kölcsönzését. 

 

Kiegészítő feladatok: 

a) az Nkt. 4. § 5 pontja szerinti egyéb foglalkozások tartása (5. egyéb foglalkozás: a 

tanórákon kívüli egyéni vagy csoportos, pedagógiai tartalmú foglalkozás, amely a tanulók 

fejlődését szolgálja), 

b) számítógépes informatikai szolgáltatások biztosítása, 

c) tájékoztatás nyújtása az iskolai, kollégiumi könyvtárak, a pedagógiai-szakmai 

szolgáltatásokat ellátó intézményekben működő könyvtárak, a nyilvános könyvtárak 

dokumentumairól, szolgáltatásairól, 

d) más könyvtárak által nyújtott szolgáltatások elérésének biztosítása, 

e) részvétel a könyvtárak közötti dokumentum- és információcserében. 

f) Az iskolai könyvtár a szabadidő eltöltésének fontos helyszíne, ezért a könyvek, 

folyóiratok mellett számítógéppark, társasjátékok, televízió, video várja a betérő diákokat. 

 

Az iskolai könyvtár a kiegészítő feladatokon kívül koordinálja az iskolai tankönyvellátás 

megszervezését, lebonyolítását. Az iskolai könyvtárosok végzik a tankönyvigény 

felmérését, megrendelését, bevételezését, megszervezik a jogosult tanulók számára 

beszerzett tankönyvek kiosztását, kölcsönzés nyilvántartását, majd a könyvek visszavételét. 
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VI. 

 

A könyvtár gyűjtőköre 

 

Kettős feladatot kell ellátnia, mind a szakképző- és szakiskolás gyermekek, oktatók 

kielégítése érdekében. Az állomány alakítását, a gyűjtőkört alapvetően meghatározza az 

iskolában szakmát elsajátító fiatalok igényei, valamint az iskolai tagjainak érdeklődési köre. 

Egészséges ötvözetét kell kialakítani úgy, hogy egyik funkció se károsodjék.  

Az iskolai könyvtár gyűjtőkörének a meghatározásánál tehát az iskola szerkezetéből, 

profiljából, valamint pedagógiai programjából kell kiindulni.  

 

Az állománynak ezt a szemléletet kell tükröznie. 

 

1. Ennek megfelelően az állományban tükröződnie kell az iskolában tanuló gyerekek 

életformájából, életkorából következő igényeknek. Folyamatosan fejleszteni kell az 

állományt a szakirodalmi, szépirodalmi, szórakoztató könyvek mellett az önművelést 

segítő dokumentumok irányába. 

 

2. A kézikönyvtári állományt folyamatosan olyan referensz könyvekkel bővítjük, amelyek a 

könyvtár használóinak megfelelő tájékoztatását lehetővé teszik. 

 

3. Az iskolai funkció miatt az iskolai munka igényeinek és a tananyag tartalmának 

megfelelően bővítjük az állományt. Nagyobb példányszámban vásárolunk kötelező- és 

ajánlott, valamint az alapvető, tanítást segítő irodalmat.  

 

A gyűjtőkör részletezése a 1.sz mellékletben. 

 

 

VII. 

 

Állományalakítás (gyűjteményszervezés) és állományvédelem 

 

A könyvtár a tantervi követelményeknek megfelelően folyamatosan, tervszerűen és 

arányosan fejleszti állományát az érvényben lévő rendeletek és a Fejlesztési útmutató alapján 

készített gyűjtőköri szabályzat szerint (lsd. részletesen az I. sz. mellékletben). Az 

állományalakítás során figyelembe veszi az igazgató, a nevelői közösségek és a 

diákképviselet javaslatait, és az iskola könyvtári környezetének állományi adottságait.  

 

A könyvtár gyűjtőköre az iskola képzési céljainak megfelelő. 

 

 

  A könyvbeszerzési keret felhasználásáért a könyvtáros felelős. Hozzájárulása nélkül az 

iskolai könyvtár számára könyvet vagy más könyvtári dokumentumot senki sem vásárolhat. 

Az iskolai könyvtáraknak ügynököktől könyvet vásárolni nem szabad. Az iskolai könyvtárba 

a gyűjtőkörétől idegen anyagok még ajándékba sem kerülhetnek be. 
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1: Állományalakítás  

 

 A: Gyarapítás 

 

  A könyvtár állománya nagyobb részben vétel, kisebb részben ajándék útján 

gyarapodik. A vásárlás történhet rendeléssel vagy a dokumentum megtekintése alapján 

könyvesboltokban, terjesztőknél, minden esetben megrendelőben feltűntetve. Az iskola 

költségvetésében biztosított éves összeg mértéke változó, a gazdasági egység határozza meg. 

Az ajándékozás, mint gyarapítási mód független a könyvtári költségvetéstől. A könyvtár 

kaphat ajándékot intézményektől, egyesületektől és magánszemélyektől. Az állományba vett 

ajándék a könyvtár része, amelyért a könyvtárosok anyagi felelősséggel tartoznak. 

   

 A dokumentumokat a megérkezéskor, de legkésőbb 8 napon belül leltárba kell venni. A 

könyveket a leltárbavétellel egyidőben - az érvényben lévő könyvtári szabályok szerint el 

kell látni a könyvtár tulajdonbélyegzőjével, leltári számmal, raktári jelzettel és vonalkóddal. 

Az audióvizuális dokumentumokon a leltári szám előtt az adott dokumentumtípus jelét is fel 

kell tüntetni (a dokumentum nevének első betűjét). Minden tartós megőrzésre szánt 

dokumentumot egyedi (cím) és összesítő (csoportos) leltárkönyvben kell nyilvántartani.  

 

Időleges nyilvántartásba kerülnek a kis értékű, de nagy példányszámú, a gyorsan avuló 

tartalmú, a gyenge kötésű kiadványok. Ezekről brossuranyilvántartást kell vezetni. Ebben a 

könyveket nem tételesen vesszük fel. A brossurát fogyóeszközként tartjuk nyilván. Ez utóbbi 

anyagok nem leltárkötelesek. (brossúrák, tankönyvek, tervezési-oktatási segédletek, tartalom 

alapján gyorsan elavuló kiadványok, felvételi tájékozatók, kisnyomtatványok, jogi 

segédletek). 

 

Az audióvizuális dokumentumokat közös, egyedi leltárkönyvben kell nyilvántartani. A 

tényleges meglévő dokumentumállományról az összesítő nyilvántartás tájékoztat. Valamennyi 

dokumentumtípusáról számítógépes feldolgozás készül a Szirén program segítségével. 

  A beérkezett dokumentumok számláinak kiegyenlítése és a pénzügyi szabályoknak 

megfelelő könyvelése az intézmény gazdasági szakemberének a feladata. A számlára rákerül 

a bevételezett dokumentumok leltári száma. Az eredeti számlák a könyvelésen, a másolatok a 

könyvtárban történnek lefűzésre. 

   

B: Apasztás 

 

Az állomány apasztása az állomány gyarapításával egyenrangú feladat. Az állományból a 

dokumentum az alábbi okok miatt törölhető: 

 

· tervszerű állományapasztás 

 

Évente legalább egy alkalommal ki kell vonni az elavult tartalmú, a fölöslegessé vált, és a 

természetes elhasználódás következtében alkalmatlanná vált dokumentumokat. Tartalmi 

elavulás jellemzi. 

 

·  természetes elhasználódás 

 

Ide sorolhatók azok a dokumentumok, melyek használat közben megrongálódtak. 

Kivonásukra az esztétikai nevelés érdekében is sort kell keríteni.  
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· hiány 

 

Elháríthatatlan esemény (elemi csapás, bűncselekmény); kölcsönzés közben elveszett 

dokumentumok (behajthatatlan és megtérített követelés); állományellenőrzési hiány 

(megengedhető és normán felüli). 

 

 

Tehát a könyvtár állományából folyamatosan, de legalább a rendszeres állományrevízió során 

ki kell vonni: 

  - a tartalmilag elavult, 

  - a gyűjtőkörbe nem tartozó, 

  - a természetes elhasználódás következtében elrongálódott 

  - a fölöslegessé vált példányokat. 

 

  Minden alkalommal gondoskodni kell ezen dokumentumoknak a katalógusból való 

kivezetéséről. 

 

Menete: 

 

A végleges nyilvántartásba vett dokumentumok törlése a leltárkönyvből az igazgató 

aláírásával és az iskola bélyegzőjével hitelesített jegyzőkönyv alapján történik. A 

jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell a kivezetés okát, a dokumentumok azonosító adatait, 

amelyeket a jegyzőkönyv mellékletében kell rögzíteni. Törlési jegyzék az egyedi 

nyilvántartású dokumentumokról (a dokumentumok tételes felsorolásával készül). A Szirén 

könyvtárkezelő programban is jelölni kell a törölt dokumentumokat. 

 

Az ideiglenes megőrzésre szánt dokumentumok törlése a könyvtáros – tanár hatáskörébe 

tartozik, így nem kell engedélyt kérni a nyilvántartásból való kivezetésre. 

 

 

 Elveszett könyv esetén az olvasó köteles az elveszett dokumentumot a könyvtár részére 

beszerezni, vagy az aktuális pénzpiaci árát megtéríteni. Amennyiben a könyv nem kapható, a 

könyvtárosok jogosultak a megtérítendő összeget meghatározni. Tehát a könyvtár által 

kikölcsönzött és a kölcsönzőnél elveszett vagy megsemmisült, megrongált dokumentumok 

esetében az állományvédelmi rendeletben meghatározott kártérítési módokat kell alkalmazni. 

Az iskola igazgatója gondoskodik arról, hogy az állományvédelmi rendelet szerint szabályos 

időközönként ellenőrizzék az állományt. 

 

2: Állományvédelem 

 

 

Fizikai védelme: 

 

A könyvtári állomány megóvása érdekében az igazgató elrendeli és végrehajtja a szükséges 

tűzvédelmi óvintézkedéseket.  A dohányzás és a nyílt láng használata szigorúan tilos. Kézi 

tűzoltó készüléket kell elhelyezni a könyvtár bejáratánál. Tűz esetén vizet nem szabad 

használni az oltáshoz. A könyvtárból való távozás előtt a helyiséget áramtalanítani kell. A 

könyvtár takarítása naponta történik, a dokumentumok a fizikai ártalmaktól védve vannak. 
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Könyvtári dokumentumok hiánytalanságának ellenőrzése:  

3/1975. /VIII. 17./ KM-PM együttes rendelet I-II- fejezete alapján 

 

A könyvtáros – tanár a rábízott könyvtári állományért, a könyvtár rendeltetésszerű 

működtetéséért az intézmény által biztosított személyi és tárgyi feltételek keretein belül 

felelős. Ezért (a fenti rendeletben) meghatározott időközönként meg kell győződnie a 

könyvtár hiánytalanságáról, a nyilvántartások pontosságáról.  

 

Az állomány ellenőrzése (leltározása) 

 

Az iskolai könyvtár állományának ellenőrzését rendelet szabályozza. A könyvtár revízióját az 

iskola igazgatója rendeli el, kivéve, ha személyi változás esetén az átvevő könyvtáros – tanár 

kezdeményezi az állományellenőrzést. Első lépés ütemterv készítése, melynek a jóváhagyását  

a fenntartó végzi.  

 

Tartalmazza:  

•ellenőrzés jellegét, módját, mértékét, 

•a leltározás kezdő és záró időpontját, 

•résztvevő munkatársak nevét (minimálisan 2 fő), 

•az állomány leltárkönyvszerinti darabszámát és értékét. 

 

A leltározás végrehajtásáért, annak személyi és tárgyi feltételei biztosításáért a gazdasági 

vezető, mint az iskola leltározási bizottságának vezetője a felelős. Az állományellenőrzés 

során a végleges nyilvántartásba vett dokumentumokat tételesen kell egyeztetni az egyedi 

nyilvántartással. Az időleges nyilvántartásba vett dokumentumok nem leltárkötelesek. Az ún. 

lengyel módszer esetében az előre elkészített leltáríveken csupán a leltári számok meglétét 

rögzítjük. 

 

Jegyzőkönyv készítés:  

Tartalmaznia kell: 

•leltározás jellegét, módját, mértékét, 

•az ellenőrzés számszerű végeredményét, 

•induló darabszám és érték, a tényleges darabszám és érték, a hiányzó darabszám és érték, 

esetleges többlet darabszám és érték, 

•a hiány a megengedhető hiány (káló = 4 ezrelék * év) mértékén belül van vagy sem, 

•mellékletként csatolandó a hiánylista is, ami a fönntartó jóváhagyása után törlési jegyzéknek 

minősül. 

 

Típusai: 

-jellege szerint: időszaki vagy soron kívüli  

-módja szerint: folyamatos vagy fordulónapi 

-mértéke szerint: teljes körű vagy részleges 

 

Az állományellenőrzés történhet számítógépes program segítségével is, de mindenképpen 

legalább két személynek kell lebonyolítani. Egyszemélyes könyvtár esetén a leltározási 

bizottság vezetője köteles egy állandó munkatársról gondoskodni, akinek a megbízatása az 

ellenőrzés befejezéséig tart.  Az állományellenőrzés során kötelező a dokumentumok és az 

egyedi nyilvántartások összevetése. A revízió befejezéseként el kell készíteni a záró-

jegyzőkönyvet, mellékleteit, hiányzó dokumentumok jegyzékét, melyet engedélyezésre át kell 

adni az igazgatónak.  
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Jogi védelme az állománynak: 

 

A kölcsönző anyagilag felel a dokumentumok vagy/és a technikai eszközök megrongálásával 

vagy/és elvesztésével okozott kárért; 

A tanulók, és a dolgozók munkaviszonyát csak az esetleges könyvtári tartozás rendezése után 

lehet megszüntetni. Amennyiben ezt elmulasztják, akkor a kilépést intéző személyt terheli az 

anyagi felelősség;  

A letéti állományért a dokumentumokat átvevő szaktanár anyagilag is felelős. 

A könyvtár biztonsági zárainak a kulcsai a könyvtáros – tanárnál (esetleg a takarítónőnél) és 

az iskola portáján helyezendők el. A kulcsok csak indokolt esetben (vis maior, betegség) 

adhatók át. A könyvtáros – tanár hosszantartó betegsége esetén, helyettese részarányos anyagi 

felelősséggel tartozik. Felelősségének idejét rövid jegyzőkönyvben rögzíteni kell. A 

könyvtárost csak olyan pedagógus helyettesítheti, aki tud a könyvtári állományban 

tájékozódni, ismeri a kölcsönzés mechanizmusát, a könyvtárossal megosztott anyagi 

felelősséget vállal és személye ellen a könyvtárosnak nincs kifogása.  

A használók jogait és kötelességeit a könyvtár használati szabályzata (3. sz. melléklet) rögzíti.  

 

A könyvtáros – tanár a középiskoláknak megfelelő egyetemi (tanári és könyvtárosi) 

végzettséggel rendelkezik, amely megfelel a törvényi előírásnak. Munkaköri leírása az iskola 

személyi és tárgyi feltételeivel összhangban készül és a 2. sz. melléklet tartalmazza. 

 

 

VIII. 

 

A könyvtári állomány elhelyezése, tagolása 

 

 

A könyvtár jól megközelíthető helyen, az intézmény B épületének tetőterében kap 

helyet. Egyterű, a szabadpolcos és az olvasótermi tér nincs külön választva, így elegendő hely 

jut a válogatásra és a kutatómunkára és a szabadidő hasznos eltöltésére egyaránt. A könyvtár 

K-Ny-D fekvésű, az év nagy részében világos és meleg, ám nem elegendő a természetes fény 

használata.  

 

A könyvtári állomány elhelyezése, tagolása 

 

A könyvtár dokumentumai szabadpolcon találhatók, illetve - bizonyos dokumentumok - 

zárható szekrényekben. 

 

Elhelyezésük: 

 

 Szépirodalom, gyermek- és ifjúsági irodalom: A szépirodalmi művek a Cutter-táblázat 

alapján betűrendben nyertek elhelyezést. 

 

 Ismeretterjesztő és szakirodalom: A szakirodalom elhelyezése a raktári jelzet szerint 

történik (ETO-táblázat). Az iskolai könyvtári feladatok közé tartozik a pedagógiai 

irodalom gyűjtése. A pedagógiai könyvek az állomány szerves részét képezik, ezért a 

szakkönyvek között kaptak helyet. 
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 Kézi- és segédkönyvtári könyvek: A kézikönyvtári könyvek közel a kiszolgáló pulthoz 

kaptak helyet, a könnyű rálátás lehetősége érdekében. Az alapgyűjteményen kívül 

tartalmazza a munkaeszközként használt, a házi és ajánlott irodalom egy-egy példányát. A 

gyűjtemény egypéldányos és prézens használatú. Besorolási rendjüket az ETO és a Cutter-

táblázat határozza meg. Korlátozottan kölcsönözhető állomány. A tananyagrészek 

feldolgozásához és az ismeretanyag részét képező vagy ahhoz szorosan kapcsolódó 

dokumentumok megfelelő példányszámú, időleges helyben használatát biztosítani kell a 

könyvtár helyiségeiben vagy a szaktantermekben. 

 

 Ingyenes tankönyvek: vonalkód alapján, külön számítógépes nyilvántartás segítségével 

kezelt tankönyvek, melyek a jogszabályban meghatározott, jogosult tanulók számára 

kerülnek kiadásra.  

Raktári rendje: Ezek elhelyezése a könyvtári helységen belül, külön zárható 

elkülönített helyen valósul meg. 

 

 Elkülönített gyűjtemények: pedagógiai gyűjtemény, kéziratos ügyviteli dokumentációja, 

oktatási segédletek, hivatali segédkönyvtár, audióvizuális dokumentumok gyűjteménye. A 

folyóirat és az audióvizuális gyűjtemény prézens használatú.  

Raktári rendje: Zárható szekrényekben, az egyedi leltárkönyvben felsorolt számozás 

szerinti sorrendben. 

 

 Tartós tankönyvek:  

 

Raktári rendje: Tudományterületek szerint, az ott található ismeretközlő irodalom 

mellett, külön polcrészen kap helyet. 

 

 Periodikák 

 

Raktári rendje: Friss számok a folyóirattartó elején, a régebbi számok a felnyitható 

tartó mögött. 

IX. 

 

A könyvtári állomány feltárása 

 

A teljes könyvtári állomány a Sziren nevű integrált könyvtári rendszeren kerül feltárásra. 

A számítógépes program megfelel a bibliográfiai leírásra és az osztályozásra vonatkozó 

érvényes magyar szabványoknak. A leírás tartalmazza: 

 A leltári számot ETO-jelet (szakirodalom esetén) 

 Cutter-számot 

 A mű címét 

 A mű szerzőjét 

 Kiadói, megjelenési adatokat 

 A dokumentum árát 

 Egységesített tárgyszavakat 

 

A számítógépes katalógus építése folyamatos, rendszeres karbantartást igényel.  

Bővebben: 4.sz. mellékletben, katalógus szerkesztési szabályzatban. 
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X. 

 

A könyvtár szolgáltatásai 

 

A könyvtár- és szabadidő központ feladata, hogy a tanítás ideje alatt és tanítási órán kívül 

lehetővé tegye használatát.  

 

 A használatra jogosultak köre 

 

A könyvtár iskolai könyvtár, tehát szolgáltatásait az iskolai tanulói, oktatói vehetik igénybe. 

Használata beiratkozáshoz, számítógépes rendszerbe való bevitelhez kötött, mely díjtalan. 

 

 Szolgáltatások, azok módjai 

 

A könyvtár legfőbb feladata, hogy a kölcsönzési időben lehetővé tegye a gyűjteménye 

használatát.  

 

1. Helyben használat: A helyiségben elhelyezett székek lehetővé teszik a leemelt könyvek, 

folyóiratok kultúrált böngészését, lapozgatását. Az írásos munkát végző, jegyzetelő 

olvasók az is ebben a térben találnak maguknak helyet. 

 

2. Kölcsönzés: Könyvtárba való beiratkozáskor a tanulóak és a dolgozóknak a következő 

személyes adatokat kell megadnia: év, anyja neve, születési hely, idő, osztály, elérhetőség. 

A kölcsönzés számítógép segítségével történik.  

A kölcsönzők kötelesek nyári szünet előtt, év végén visszahozni a könyveket. A könyvtár 

olvasója, ha a kikölcsönzött dokumentumot nem hozza vissza az előírt határidőre, nem 

szűnhet meg a tanuló jogviszonya, melyet kiköröző lap aláírásával kell igazoltatnia. A 

megrongált vagy elveszett dokumentumok árát az olvasó köteles megtéríteni. A könyvtár a 

pillanatnyi vásárlási értéket és a beszerezhetőséget veszi figyelembe a térítés díjának 

megállapításánál. 

 

3. Témafigyelés, irodalomkutatás: A felsorolt szolgáltatások segíthetik tanulói 

pályamunkák, értekezletek, szaktárgyi órák és programok előkészítését. 

 

4. Másolatszolgáltatás: A kézikönyvtár állománya nem kölcsönözhető, de kérés esetén – az 

idevonatkozó jogszabályok figyelembevételével – a könyvtárosok engedélyezhetik 

másolatok készítését az intézmény területén belül. 

 

5. Információszolgáltatás: A könyvtár tájékoztató szolgálata keretében információ 

szolgáltatást nyújt a tanítás-tanulás folyamatában felmerült problémák megoldásához. Az 

információ szolgáltatás alapja: 

 A gyűjtemény dokumentumai 

 A könyvtár adatbázisa 

 Más könyvtárak adatbázisa 

 

6. Számítógép használat: A helyiségben található számítógépek használatára van 

lehetősége az iskolában tanuló diákoknak, oktatóknak diákigazolvány leadásával. 

 

7. Szabadidő hasznos eltöltése: Folyóiratok, társasjátékok, Tv, videó várja az ide látogató 

diákokat. 
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 A könyvtár használati rendje 

 

A könyvtár használati rendjét ld. külön 3 sz. mellékletben, könyvtárhasználati szabályzatban, 

ill. a könyvtárban kifüggesztve.  

 

 

XI. 

 

A könyvtár munkarendje 

 

 

 Iskolánkban a könyvtári teendőket 2 fő főfoglalkozású könyvtáros tanár látja el. 

Munkafeladatainak részletes megfogalmazását a munkaköri leírás tartalmazza. (2. melléklet) 

 

Az iskolai könyvtárat a törvényben előírtaknak megfelelő, könyvtárosi szakismerettel, 

pedagógiai képesítéssel rendelkező könyvtáros-tanárok végzik, akik az iskola 

nevelőtestületének tagjai. Ha a vagyonvédelmi és egyéb követelmények biztosítottak, felelnek 

a könyvtár állományáért és rendeltetésszerű működéséért. 

 

A könyvtár minden munkanap nyitva tart.  

 

 

 

 

A könyvtár heti nyilvántartási rendje: 

 

 

 

A KÖNYVTÁR NYITVATARTÁSI RENDJE 

 Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek  

 7.30-16.00 7.30-16.00 7.30-16.00 7.30-16.00 7.30-14.30  

 

 

 

 

 A nyilvántartási idő lehetővé teszi, hogy a tanítási időben és utána is legyen lehetőség a 

csoportos és egyéni helybenhasználatra, tanulásra és a foglalkozások megtartására. 
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XII.  

 

Záró rendelkezés 

 

A nevelési-oktatási intézmény szervezeti és működési szabályzatában (annak mellékletét 

képezve) kell meghatározni az iskolai könyvtár működési rendjét. A szabályzat hatálya 

kiterjed a könyvtáros – tanárra, a könyvtár szolgáltatásait igénybevevők körére és 

mindazokra, akik a könyvtárral kapcsolatban tevékenységet végeznek.  

 A szabályzat gondozása a könyvtáros – tanár feladata, aki köteles a jogszabályok 

változása esetén, továbbá az intézményi körülmények megváltozása miatt szükséges 

módosításokra javaslatot tenni. Az iskolai könyvtár működési szabályzatát felül kell vizsgálni, 

és át kell dolgozni, ha jogállásában, szervezeti felépítésében, feladatrendszerében alapvető 

változások következnek be. A szabályzatot az igazgató a jogszabályban előírtak alapján 

módosíthatja. Az iskolai könyvtár működési szabályzata a jóváhagyás napján lép életbe.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Debrecen, 2016. május 25. 

 

 

 

 

 

 

…………………..................  …………………………….. 

igazgató  könyvtáros 

 

 


