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Az iskolai könyvtár Szervezeti és Működési Szabályzata szerves része a KSZC Noszlopy 

Gáspár Közgazdasági Technikum Szervezeti és Működési Szabályzatának. Szabályozza a 

könyvtár működésének és igénybevételének szabályait. 

 

 

A könyvtári SZMSZ mellékletét képezi: 

1,  Gyűjtőköri szabályzat 

2,  Könyvtárhasználati szabályzat 

3,  Tankönyvtári szabályzat 

4,  Könyvtárostanár munkaköri leírása 

 

Az iskolai könyvtárra és a könyvtárostanárra vonatkozó jogszabályi háttér 

2011. évi CXC. törvény a Nemzeti köznevelésről (továbbiakban: Nkt.) 

229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a Nkt.-ről szóló törvény végrehajtásáról 

2011. évi CLXXIX. törvény a nemzetiségek jogairól 

2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az 

információszabadságról 

2012.évi I. törvény a munka törvénykönyvéről 

2012.évi CLII. törvény a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a 

közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény módosításáról 

2013.évi CCXXXII. törvény a nemzeti köznevelés tankönyvellátásáról 

2016.évi CXLVI. törvény a szakképzési és felnőttképzési hatósági feladatok átadásával 

összefüggő egyes törvények módosításáról 

2019. évi LXXX. törvény a szakképzésről (Szkt.) 

12/2020. (II. 7.) Korm. rendelet a szakképzésről szóló törvény végrehajtásáról 

3/1975.(VIII.17.) KM-PM rendelet a könyvtári állomány ellenőrzéséről (leltározásáról) és 

az állományból történő törlésről szóló szabályzat kiadásáról 

70/ 2003.(V.28.) Korm. rendelet az Országos Dokumentumellátási Rendszerről 

22/ 2005. (VII.18.) NKÖM rendelet a muzeális könyvtári dokumentumok kezelésével és 

nyilvántartásával kapcsolatos szabályokról 

43/2013. (II. 19.) Korm. rendelet a közfeladatot ellátó szerveknél alkalmazható 

iratkezelési szoftverek megfelelőségét tanúsító szervezetek kijelölésének részletes 

szabályairól 

110/2012. (VI. 4.) Korm. rendelet a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és 

alkalmazásáról 

100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról, 

módosításáról 

335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános 

követelményeiről  

1092/2019. (III. 8.) Korm. határozat  A térítésmentes tankönyvellátásnak a köznevelés 

nappali rendszerű iskolai oktatás 10–16. évfolyamaira történő kiterjesztéséről 

A szabályozott elektronikus ügyintézési szolgáltatásokról és az állam által kötelezően 

nyújtandó szolgáltatásokról szóló 83/2012. (IV. 21.) Korm. rendelet 

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

20/2012. (VIII. 31.) EMMI-rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a 

köznevelési intézmények névhasználatáról (továbbiakban: EMMI-rendelet) 
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48/ 2012(XII.12.) EMMI rendelet a pedagógiai –szakmai szolgáltatásokról, a pedagógiai –

szakmai szolgáltatásokat ellátó intézményekről és a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokban 

való közreműködés feltételeiről 

48/ 2012(XII.12.) EMMI rendelet a pedagógiai –szakmai szolgáltatásokról, a pedagógiai –

szakmai szolgáltatásokat ellátó intézményekről és a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokban 

való közreműködés feltételeiről 

17/2014. (III. 12.) EMMI rendelet a tankönyvvé, pedagógus-kézikönyvvé nyilvánítás, a 

tankönyvtámogatás, valamint az iskolai tankönyvellátás rendjéről 

A katasztrófák elleni védekezés és a polgári védelem ágazati feladatairól szóló 44/2007. 

(XII. 29.) OKM-rendelet 

114/2007. (XII. 29.) GKM-rendelet a digitális archiválás szabályairól 

Az IFLA – UNESCO közös iskolai könyvtári nyilatkozata, 1999 

Helyi nevelési program, tanterv – helyi könyvtár-pedagógiai program és tanterv 

 
Az iskolai könyvtárra vonatkozó adatok: 

 

A könyvtár neve: Kaposvári Szakképzési Centrum Noszlopy Gáspár Közgazdasági 

Technikum Könyvtára 

A könyvtár székhelye: 7400 Kaposvár, Szent Imre u. 2.  

Tel: 82/420-526; 82/ 528-860, 123-as mellék 

Fax: 82/ 415-233  

Az iskola honlapja: www.ngkszki.hu 

E-mail: noszlopykszki@gmail.com ; mail@kozgaz.ngkszki.hu 

A könyvtáros e-mail címe: imreadel@gmail.com 

A könyvtár alapítójának neve: Nemzetgazdasági Minisztérium 

A könyvtár fenntartójának neve: Innovációs és Technológiai Minisztérium 

Fenntartó honlapja: 

https://www.kormany.hu/hu/innovacios-es-technologiai-miniszterium 

Könyvtár helyi irányítója: Kaposvári Szakképzési Centrum 

Helyi irányító székhelye: 7400 Kaposvár, Kontrássy u. 2/A.  

Helyi irányító honlapja: www.kszc.hu 

OM azonosító: 203027 

szervezeti egységkód: 151105 

Könyvtár alapításának ideje: 1911 

A könyvtár bélyegzője: ovális alakú – KSZC Noszlopy Gáspár Közgazdasági Technikum 

Könyvtára – Kaposvár 

A könyvtár jellege: korlátozottan nyilvános könyvtár 

Használatára az iskola tanulói, pedagógusai, adminisztratív- és technikai dolgozói jogosultak. 

A könyvtár az iskola I. emeletén került elhelyezésre. 

 

A könyvtár tárgyi és személyi feltételei:  

 

A könyvtár rendelkezik a jogszabályban előírt alapkövetelményekkel. Az iskola I. emeletén, a 

használók által könnyen megközelíthető helyen épült. Alapterülete 120 négyzetméter.  

Helyiségek száma: 1 Raktár: 1  

Az állomány 90%-a szabadpolcon helyezkedik el. A könyvtár 30 fő részére tud biztosítani 

oktatási helyszínt, kommunikációs centrumot. Az állomány modern Salgo polcokon került 

elhelyezésre. A nyilvántartási, ellenőrzési, tájékoztatási övezet modern, egyedi tervezésű 

irodabútorokkal felszerelt.  

 

https://www.kormany.hu/hu/innovacios-es-technologiai-miniszterium
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Technikai felszereltség: 1 telefon, színes televízió, HIFI- torony, DVD lejátszó, 1 nyomtató, 3 

számítógép Internet-használattal, az iskola helyi számítógépes rendszerébe kapcsolva.  

 

Könyvtárostanárok száma: 1. Státusza függetlenített könyvtárostanár. A könyvtárostanár az 

iskolai könyvtári szolgáltatásokért felelős pedagógus, az intézmény nevelőtestületének tagja.  

Felsőfokú könyvtárosi és pedagógus végzettséggel rendelkezik. (könyvtárpedagógia-tanár) 

 

 Az iskolai könyvtár működésének célja 

 

Az iskolai könyvtár az iskola működéséhez, pedagógiai programjának 

megvalósításához, a neveléshez, tanításhoz, tanuláshoz szükséges dokumentumok rendszeres 

gyűjtését, feltárását, megőrzését, a könyvtári rendszer szolgáltatásainak elérését és mindezek 

használatát, továbbá a könyvtárhasználati ismeretek oktatását biztosító, az intézmény 

könyvtár-pedagógiai tevékenységét koordináló szervezeti egység. 

Könyvtárunk, mint az iskola tanítási, tanulási médiatára, oktatási helyszíne, 

kommunikációs centruma a tanulás, ismeretszerzés hatékony munkaformáihoz az iskolai 

közösség minden tagja (tanulók, nevelők, egyéb dolgozók) számára eszközt, módszert, 

megfelelő információs és dokumentum bázist, motiváló tanulási hátteret biztosít.  

Feladatának tekinti, hogy a tanulókat kritikus gondolkodókká, valamint minden típusú és 

formájú információhordozó hatékony alkalmazóivá nevelje.  Egységes gyűjteményét 

hozzáférhetővé teszi az iskolai közösség minden tagja számára és biztosítja a különböző 

információhordozók használatához szükséges technikai eszközöket.  

 

 

I. AZ ISKOLAI KÖNYVTÁR FENNTARTÁSA ÉS SZAKMAI IRÁNYÍTÁSA 

 

A könyvtár a KSZC Noszlopy Gáspár Közgazdasági Technikum szervezetében működik. 

Működését tartalmilag és szervezetileg a tagintézmény- vezető irányítja. Fenntartásáról és a 

normáknak megfelelő fejlesztéséről a helyi irányító, a Kaposvári Szakképzési Centrum 

gondoskodik a mindenkori költségvetési törvényben meghatározott központi támogatások 

felhasználásával. A könyvtár országos szakmai felügyeletét az országos szakértői 

névjegyzéken szereplő szakember végzi.  

Az iskolai könyvtár szakmai tevékenységét szakmai szolgáltatásokkal (szaktanácsadás, 

továbbképzés, pedagógiai tájékoztatás, módszertani útmutatás) segíti a Kaposvári Egyetem 

Egyetemi Könyvtára, az Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum, a Takáts Gyula Megyei 

és Városi Könyvtár és a Könyvtári Intézet. Szakmai összefogást, érdekképviseletet, 

tapasztalatcsere és továbbképzési lehetőséget nyújt tagjainak a könyvtárostanárok szakterületi 

szervezete és a Könyvtárostanárok Egyesülete. 

 

 

II. AZ  ISKOLAI  KÖNYVTÁR FELADATAI 

 

 
Az iskolai könyvtár alapfeladatai: 

 

 gyűjteményének folyamatos fejlesztése, feltárása, őrzése, gondozása és rendelkezésre 

bocsátása, 

 tájékoztatás nyújtása a dokumentumokról és szolgáltatásokról, 

 az intézmény helyi szakmai programja és könyvtár-pedagógiai programja szerinti 

tanórák tartása, 
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 könyvtári dokumentumok egyéni és csoportos helyben használatának biztosítása, 

 könyvtári dokumentumok kölcsönzése 

 könyvtárközi dokumentumok kölcsönzése, beleértve a tartós tankönyvek, 

segédkönyvek kölcsönzését, 

 olvasóvá nevelés, olvasásfejlesztés 

 az iskolai könyvtár közreműködik az iskolai tankönyvellátás lebonyolításában. 

 

 
Az iskolai könyvtár kiegészítő feladatai: 

 

 tanórán kívüli egyéni vagy csoportos pedagógiai tartalmú foglalkozások 

szervezése, melyek segítik a tanuló fejlődését, 

 számítógépes informatikai szolgáltatások biztosítása,  

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

szolgáltatásokat ellátó intézményekben működő könyvtárak, a nyilvános 

könyvtárak dokumentumairól, szolgáltatásairól, 

 más könyvtárak által nyújtott szolgáltatások elérésének biztosítása, 

 részvétel a könyvtárak közötti dokumentum-és információcserében, 

 az iskola történetével kapcsolatos dokumentumok gyűjtése, megőrzése, gondozása, 

 a könyvtár, mint az iskola nyitott kommunikációs centruma, demokratikus fóruma, 

lehetőséget ad a könyvtárhoz kapcsolódó programok megszervezésére, a tanulók 

egyéni és csoportos öntevékenységére 

 tankönyvtár összeállítása, őrzése és helyben használat biztosítása 

 

 

III.  SZOLGÁLTATÁSOK 

 

 
Az iskolai könyvtár szolgáltatásait és működési rendjét a helyi szakmai programnak 

megfelelően a könyvtári rendszer által nyújtott lehetőségeknek és a helyi adottságoknak 

megfelelően szervezi meg. A könyvtár biztosítja, hogy szolgáltatásait a tanulók és a 

pedagógusok minden tanítási napon igénybe tudják venni.  

A könyvtárhasználat részletes feltételeit a könyvtár használati szabályzata tartalmazza, 

amelyet a házirend is rögzít. A könyvtárhasználat feltételeit az olvasók számára 

nyilvánosságra hozzuk.  

 

Lásd. A könyvtár használati szabályzata 2. sz. Melléklet 

 

Alapszolgáltatások 

 
Egyéni helyben használat  

A helyben használat tárgyi (olvasóhelyek, technikai berendezések az 

információhordozók használatához, újabb dokumentumok előállításához, a könyvtár 

működtetéséhez szükséges nyilvántartások vezetéséhez, a katalógus építéséhez szükséges 

eszközök) és személyi feltételeit a fenntartónak, szakmai feltételeit a könyvtárostanárnak 

kell biztosítania. 

  A könyvtárostanárnak szakmai segítséget kell adnia: az információhordozók közötti 

eligazodásban; az információk kezelésében; a szellemi munka technikájának 

alkalmazásában; a technikai eszközök használatában. A könyvtár tanulási helyszín is. A 
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helyben használt dokumentumok számát és gyakoriságát a munkanaplóban rögzítjük a 

statisztika számára. Az iskolai könyvtár dokumentumai közül csak helyben használhatók:   

a kézikönyvtári  állományrész, a különgyűjtemények, a szótárak ,az iskolatörténeti 

anyag, a különleges értékű, ritka könyvpéldányok, az időszaki kiadványok régi 

példányai, a nem nyomtatott dokumentumok, az iskola működésére vonatkozó 

szabályzatok, dokumentumok (Szakmai Program,  Szervezeti és Működési Szabályzat, 

Házirend stb.) a letéti állományok. A csak helyben használható dokumentumokat a 

szaktanárok egy-egy tanítási órára, indokolt esetben hétvégére kikölcsönözhetik. Kivételes 

esetben (szaktárgyi versenyek, vetélkedők, vizsgák, nyelvvizsgák, beszámolók) a 

kézikönyvtár egyes kötetei 1 napra, illetve hétvégére kölcsönözhetők. A muzeális 

állomány példányait semmilyen körülmények között nem kölcsönözzük. 

 

A könyvtári állomány kölcsönzése 

 - egyéni kölcsönzés a használati szabályzatban rögzített elveknek, lejárati határidőknek 

megfelelően 

-   hosszabb időre (tanévre) szóló letéti állományegységek kihelyezése a pedagógusok     

igényei szerint 

- könyvek és egyéb információhordozók rövid időre (esetleg 1 -2 tanórára) szóló 

kölcsönzése tantermekbe, órák megtartásához 

- könyvtárközi kölcsönzés (az ODR regisztrált könyvtáraként részt veszünk a könyvtárak 

közötti dokumentum és információcserében) 

- érettségi és szakmai vizsgára a kötelezően előírt, illetve tanárok által kijelölt 

dokumentumok biztosítása 

- tankönyvkölcsönzés – a tankönyvkölcsönzés szabályait a Tankönyvtári Szabályzat 

tartalmazza. Lásd. 5. sz. Melléklet 

- letétek telepítése 

Az iskolai könyvtár letéti állományt helyezhet el: szaktantermekben, tanári szobában. Az 

átvett dokumentumokért a szaktanárok anyagi felelősséggel tartoznak. A letéti állomány 

nem kölcsönözhető. A könyvtáron kívül elhelyezett dokumentumokról lelőhely-

nyilvántartást kell vezetni. 

 

A könyvtárból bármely dokumentumot csak a könyvtárostanár tudtával lehet 

kivinni. Dokumentumokat csak a kölcsönzési nyilvántartásban való rögzítéssel lehet 

kölcsönözni. Az átvételt a kölcsönző aláírásával köteles hitelesíteni.  A kölcsönzésben 

lévő dokumentumok előjegyezhetők. 

 

 

Az önálló ismeretszerzésre, olvasásra, könyvtárhasználatra nevelés csoportos formái: 

 

- a könyvtárhasználat megtanítása és alkalmazása tantervi órakeretben. A könyvtár-

pedagógiai programot és a könyvtárhasználat tantervét a Szakmai Program tartalmazza. 

Formái: könyvtárbemutató óra, könyvtárismereti óra, könyvtárhasználatra épülő 

szaktárgyi óra 

- speciális kiscsoportok könyvtárismereti foglalkozásai 

- közösségi programok színtere, amelyek szoros összefüggésben vannak a könyvtár 

eszköztárával, helyszínével (tehetséggondozó, felzárkóztató foglalkozások, érettségire 

előkészítő foglalkozások, versenyre felkészítés) 

    - a könyvtár teret ad író-olvasó találkozóknak, rendhagyó irodalomóráknak 

    - szakkörök színtere 

    - kulturális programok, rendezvények helyszíne 

    - lehetőséget ad felvételi tájékoztatókra, pályaorientációs foglalkozásokra 
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    - iskolai élet támogatása (információgyűjtő munka, munkaközösségi ajánlók, nevelési 

témákhoz kapcsolódás irodalomgyűjtéssel 

   - iskolai könyvtári honlap fejlesztése 

   

   

  Tájékoztató szolgálat tevékenységi formái 
      

- technikai referens szolgálat a könyvtár használati rendjéről, használati szabályairól, 

egyéni és csoportos könyvtárbemutató 

- visszakereső tájékoztatás meghatározott dokumentumra vagy a keresett téma szerint: 

bibliográfiai, ténybeli adatszolgáltatás, irodalomkutatás, bibliográfia készítése adott 

téma tanulmányozásához 

- szétsugárzó tájékoztatás: aktuális téma forrásainak folyamatos figyelése 

- irodalomajánlás 

- pedagógiai szakirodalmi és információs szolgáltatás 

- helyismereti, közhasznú, közérdekű tájékoztatás 

- tájékoztatás a tájékoztatásról: más könyvtártípusok, a könyvtári rendszer 

szolgáltatásainak megismertetése 

- pályázatok figyelése, jogszabályfigyelés, szakmai sajtó áttekintése 

 

 

Informatikai szolgáltatások    

          - számítógépek, számítógépes programok használata 

           - internet használata 

           - faktográfiai és teljes szövegű adatbázisok, multimédia oktatási programok, CD-

ROM-ok helyben használata  

           - Szikla 21 számítógépes integrált könyvtári rendszer használata 

 

A számítógépek használatát a számítógép használati szabályzat tartalmazza. 

Lásd.  Számítógép használati szabályzat .6.sz. Melléklet 

 

 Kiegészítő szolgáltatások 

            

           - olvasáspedagógiai felmérések készítése (igények függvényében) 

 

 

 

IV. A KÖNYVTÁR ÁLLOMÁNYÁNAK ALAKÍTÁSA, A KÖNYVTÁR 

GAZDÁLKODÁSA 

 

 
  Az iskolai könyvtár feladatainak ellátásához szükséges anyagi feltételeket az 

intézmény fenntartója a költségvetésben biztosítja. A könyvtár fejlesztésére, 

működtetésére tervezett keretet úgy kell a könyvtárostanár rendelkezésére bocsátani, hogy 

a tervszerű és folyamatos beszerzés biztosítható legyen. 

A könyvtár működéséhez szükséges technikai eszközök, irodaszerek, nyomtatványok 

beszerzése a könyvtárostanár feladata, a fenntartó engedélye után.  A könyvtáros a 

megrendelésekről, a beszerzési összegek felhasználásáról nyilvántartást vezet. 
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 A beérkezett dokumentumok számláinak kiegyenlítése és a pénzügyi szabályoknak 

megfelelő könyvelése a Kaposvári Szakképzési Centrum feladata. A számlák fénymásolt 

példányait a könyvtárostanár is megőrzi.  

A könyvtár gyűjteményét az iskola szakmai programjának, nevelési programjának, az 

iskola helyi tanterveinek és az értékelvűségnek megfelelően folyamatosan, tervszerűen és 

arányosan fejleszti, ha a fenntartó erre biztosítja az anyagi forrásokat. A fejlesztést a 

gyűjtőköri szabályzat alapelvei szerint végzi. A könyvtáros az állomány alakításában 

figyelembe veszi a tagintézmény-vezető, a nevelőtestület, a diákközösség és a Szülői 

Választmány javaslatait, az iskola könyvtári adottságait és a könyvtári információs 

rendszer szolgáltatásait. 

  A könyvtár állományának fejlesztéséért a könyvtáros felel, hozzájárulása nélkül a 

gyűjteménybe dokumentum nem vásárolható.  

A könyvtár állománya vétel, ajándék, csere útján gyarapodik.  

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

kaphat ajándékot intézményektől, egyesületektől és magánszemélyektől. Az ajándékba 

kapott dokumentumok átvétele előtt az ajándékozóval tisztázni kell a feltételeket. A 

gyűjtőkörnek megfeleltetett dokumentumok kiválogatása csak az ajándékozó 

engedélyével történhet meg. A gyűjteménybe nem illő művek elcserélhetők, jutalmazásra 

felhasználhatók.  

A kiadók által küldött bemutató példányok térítési és rendelési kötelezettség nélkül 

megtarthatók.  

A csere, mint állománygyarapítási forma szintén független a könyvtári költségvetéstől. A 

csere alapja lehet a fölös példány vagy / és az iskola saját kiadványa. A csere 

értékegyenlőség alapján jön létre alacsony példányszámmal.  

 

 

V.  A  DOKUMENTUMOK  NYILVÁNTARTÁSA 

 
A dokumentumokat a leltárba vétellel egy időben el kell látni a könyvtár 

tulajdonbélyegzőjével, leltári számmal és raktári jelzettel. A leltári számot a számla 

másolata melletti külön íven kell feltüntetni. A számlákról, a leltári számot tartalmazó 

külön ívekről, és a leltárkönyv lapjáról a könyvtár másolatot készít és eljuttatja a 

fenntartónak. A számla másolatáról és a külön ívekről a könyvtár is készít másolatot és 

őrzi azt.  

 

Végleges nyilvántartás 

Azokat a dokumentumokat, amelyeket a könyvtár tartós megőrzésre szán, 6 napon belül 

végleges nyilvántartásba veszi. 

Formái: leltárkönyv (cím / egyedi) 

              számítógépes adatbázisba való rögzítés  (Szikla integrált könyvtári rendszer) 

 

A tételes átvétel után az egyes dokumentumokat egyedi címleltárkönyvbe vezetjük, 

tulajdon bélyegzővel, leltári számmal, valamint raktári jelzettel látjuk el. A 

dokumentumok bekerülnek a számítógépes adatbázisba is. 

Dokumentum típusonként külön-külön leltárkönyvet vezetünk a típust jelölő betűvel és 

folyószámozással (könyv, CD lemez, CD-ROM, tartós tankönyvek, brosúra) A végleges 

nyilvántartás bármely formája pénzügyi okmány, nem selejtezhető.  
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Időleges nyilvántartás 

Időleges nyilvántartásba kerülnek mindazok a dokumentumok, amelyeket a könyvtár 

átmeneti időtartamra (legfeljebb 3 évre) szerez be.  

Az időleges nyilvántartás formái: kardex lap 

                                                       leltárkönyv-  brosurák és könyvtári 

                                                                             dokumentumok 

                                                        kölcsönző füzetek - a tankönyvet kapó  

                                                        tanulók nyilvántartására                                               

                                                         

Az időszaki kiadványokat megérkezésük után lebélyegezzük és kardex lapokon tartjuk 

nyilván.  

 A könyvtár a következő időszaki kiadványokat őrzi/ őrizte meg: Rubicon; História; 

Magyartanítás; Noszlopy Tükör, Középiskolai Matematikai és Fizikai Lapok, Somogy, 

Iskolakultúra. 

 Az időleges megőrzésre szánt dokumentumokról brosúra leltárkönyvet vezetünk. A 

brosúrák leltározására a B megkülönböztető jelet használjuk.  

Ezek a dokumentumok nem leltárkötelesek, fogyóeszközként kezeljük őket, minden 

esetben leselejtezhetők. A KSZC Noszlopy Gáspár Közgazdasági Technikum 

tagintézmény-vezetője az iskola tantestületével és a könyvtárostanárral egyeztetve az 

időleges megőrzésre szánt dokumentumok körét szabályozta.  

 

Ezek a dokumentumok a következők:  

 

- brosúrák, alkalmi műsorfüzetek, propagandaanyagok 

- tankönyvek, munkafüzetek, feladatlapok, módszertani segédanyagok, 

jegyzetek 

- tervezési és oktatási segédletek,  

- gyártmánykatalógusok, 

- kisnyomtatványok, szabványok, szabadalmi leírások, áruismertetők, 

prospektusok, 

- gazdasági és jogi segédletek, rendelet –és utasításgyűjtemények,  

- pályaválasztási és felvételi tájékoztatók, 

- tartalom alapján gyorsan avuló kiadványok,  

- kötéstől függően házi olvasmányok,  

-  egyéb dokumentumok 

- 4 év után vagy átdolgozás után tartós tankönyvek 

 

Csoportos leltárkönyv 

A könyvekről csoportos leltárkönyvet vezetünk, amely gyarapodási, törlési és összesítő 

(állománymérleg) részből áll. Ez a nyilvántartás nem pénzügyi okmány, hanem a 

statisztikai kimutatáseszköze.  

 

Kölcsönzési nyilvántartás 

 

A könyvtár füzetes kölcsönzést használ. A nyilvántartás rögzíti a kölcsönzés idejét, a 

dokumentum leltári számát, címét és a kölcsönző aláírását.  A könyvtáros a kölcsönzési 

nyilvántartás adatainak kezelésénél tiszteletben tartja az olvasók személyiségi jogait.  
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VI. AZ  ÁLLOMÁNY APASZTÁSA 

 
A gyűjteményszervezés fontos része a tervszerű és folyamatos dokumentum kivonás. 

Az apasztás szükségességét és mértékét a következő tényezők, szempontok határozzák 

meg:  

 a gyarapítás minősége ; az iskola szervezeti és működési szabályzata; iskola  profiljának 

megváltozása; a tanított szakterületek forrásainak avulási rátája ;  

 

a dokumentumok tárolása, fizikai védelme ; a kölcsönzési fegyelem ;  pedagógiai program  

; helyi tanterv ; törvényi változások. 

 

Az állományból dokumentum az alábbi okok miatt törölhető: 

- tervszerű állományapasztás 

- természetes elhasználódás 

- hiány  

- behajthatatlan követelés 

 

Minden kivonási folyamatot megelőz egy állományelemzési tevékenység.  Az itt nyert 

információkat a gyarapítás gyakorlatánál is fel lehet használni. 

 

1, Tervszerű állományapasztás 

A válogatás a dokumentumok tartalmi értékelése alapján, a szaktanárok véleményének 

figyelembe vételével történik. Helyismereti, iskolatörténeti, muzeális értékű 

dokumentumok elavulás címén nem törölhetők. 

 

Tartalmi avulás jellemzi a dokumentumot: 

- ha a benne lévő ismeretanyag tudományos szempontból túlhaladottá vált, 

téves információkhoz juttatja a tanulókat 

- ha a gyakorlatban nem használható, mert a benne lévő adatok, rendeletek és 

szabványok már megváltoztak 

- ha az ismeretterjesztő és tudományos munkának megjelent egy átdolgozott, 

bővített kiadása 

 

 

 Fölöslegessé válik a dokumentum és törölhető, ha: 

- megváltozik a tanterv, 

- változik a kötelező és ajánlott olvasmányok jegyzéke 

- megváltozik a tanított idegen nyelv 

- módosul vagy megváltozik az iskola profilja, szerkezete 

- a korábbi szerzeményezés nem követte a gyűjtőköri elveket 

- csonka többkötetes dokumentumok terhelik az állományt. 

- az ajándékozás nem felelt meg a gyűjtőköri elveknek 

 

 

2,  Természetes elhasználódás  

Ide sorolhatók azok a dokumentumok, melyek a rendeltetésszerű használatra 

alkalmatlanná váltak, szétestek. Ezeknek a dokumentumoknak a kivonása az esztétikai 

nevelés érdekében fontos lehet. Gátló ok a pénzhiány az új példányok megvásárlásához. Nem 

szabad selejtezni az iskolatörténeti és a muzeális értékű dokumentumokat. 
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 3. Hiány 

 

Csökkenhet az állomány nagysága, ha a dokumentum: 

- elháríthatatlan esemény miatt megsemmisült (beázás, tűz, bűncselekmény 

stb.) 

- olvasónál maradt behajthatatlan követelés 

- állományellenőrzéskor (leltár) hiányzott 

Bűncselekmény következtében keletkezett hiány kivezetése a nyilvántartásból történhet 

- pénzbeli térítés címén (ismert elkövető, a kár megtéríthető), 

- behajthatatlan követelés címén. 

Ezek a dokumentumok az állomány nyilvántartásban még szerepelnek, de az állományból 

ténylegesen hiányoznak. 

 

 

A kölcsönzés közben elveszett dokumentumok 

 

A kölcsönzés közben elveszett dokumentumok kivezetését az állományból 

meghatározza a kártérítés módja. A könyvtár lehetőséget ad arra, hogy az elveszett könyvet az 

olvasó ugyanazzal a dokumentummal pótolja. Elfogadjuk a dokumentum más kiadását is. 

Téríthet az olvasó a könyvtáros által meghatározott, a könyvtár gyűjtőkörébe tartozó, az 

elveszettel legalább azonos vagy nagyobb értékű kiadvánnyal. Az elveszett dokumentum 

pénzben is megtéríthető, melynek alapja a dokumentum mindenkori antikvár vagy becsértéke, 

vagy forgalmi értéke. Az olvasó megtérítheti az esetleges másolási költséget is. 

 

A törlés folyamata 

A könyvtárostanár a törlésre csak javaslatot tehet, kivételt képez az időleges megőrzésű 

dokumentumok kivonása. A nyilvántartásból történő kivezetésre az engedélyt a tagintézmény-

vezető adja meg. Az állományapasztásnál kivont dokumentumok közül a fölös példányokat 

fel lehet ajánlani más könyvtáraknak cserealapként vagy az iskola dolgozóinak, tanulóinak 

térítésmentesen. A fizikailag sérült példányokat az iskola ipari felhasználásra eladhatja. A 

dokumentumok kivezetése a leltárkönyvből mindig a tagintézmény-vezető aláírásával ellátott 

és az iskola bélyegzőjével hitelesített jegyzőkönyv alapján történik. A jegyzőkönyvnek 

tartalmaznia kell a kivezetés okát: rongált, avult, fölös példány, megtérített vagy 

behajthatatlan követelés, állományellenőrzési hiány, elháríthatatlan esemény. A jegyzőkönyv 

mellékletei: törlési jegyzékek (nyilvántartási szám, db., szerző, cím, ár) ; gyarapodási jegyzék 

(megtérített vagy megvett dokumentumok, ill. állományellenőrzési többlet esetén).  

 

 

VII. A KÖNYVTÁRI ÁLLOMÁNY  VÉDELME  

 
A könyvtárostanár a rábízott könyvtári állományért, annak rendeltetésszerű 

működtetéséért, a gyűjtemény tervszerű és folyamatos gyarapításáért, a könyvtári beszerzési 

keret felhasználásáért – a fenntartó és az intézmény által biztosított személyi és tárgyi 

feltételek keretein belül-anyagilag és erkölcsileg felelős. Mivel a könyvtár több térből áll, 

korszerű állományvédelmi eszközökkel nincs felszerelve, ezért a könyvtárostanár csak 

korlátozottan vállalhatja az anyagi felelősséget.  

 A dokumentumok védelmét a nyilvántartásba vétel, a használat, a leltározás, a 

nyilvántartásból történő kivezetés során biztosítania kell. A leltári fegyelem megköveteli a 

nyilvántartások pontos, naprakész vezetését. A beérkezett tartós megőrzésre szánt 



Kaposvári SzC Noszlopy Gáspár Közgazdasági Technikum Könyvtári SZMSZ 

 

 

 16 

dokumentumokat 6 napon belül nyilvántartásba kell venni. A könyvtárostanár csak akkor 

vonható felelősségre a keletkezett hiányért, ha: 

 

- bizonyíthatóan nem tartotta meg a könyvtár nyilvántartási, kezelési, használati és működési 

szabályait, 

- kötelességszegést követett el, 

- a leltározáskor mutatkozó hiány túllépte a megengedett mértéket. 

 

Csökkenti, illetve megszünteti a felelősséget, ha a könyvtárba a könyvtárostanár 

távollétében más személyek, tanulócsoportok is bemehetnek. A könyvtár kulcsai a 

könyvtárostanárnál és a portán vannak elhelyezve. A kulcsok csak indokolt esetben adhatók ki 

a tagintézmény-vezető vagy más megbízott személyek részére (takarítás, tűz, vízkár, egyéb 

esetek). A könyvtárostanár hosszantartó betegsége esetén az igazgató helyettest nevezhet ki. 

Ebben az esetben a helyettes részarányos anyagi felelősséggel tartozik. Felelősségének idejét 

rövid jegyzőkönyvben kell rögzíteni.  

 

A kölcsönző, illetve a könyvtárhasználó anyagilag felel a dokumentumok és a 

technikai eszközök állapotáért és elvesztéséért. Az okozott kárt meg kell téríteni. A tanulói 

jogviszonyt és a dolgozók munkaviszonyát csak az esetleges könyvtári tartozás rendezése 

után lehet megszüntetni. Amennyiben ezt elmulasztják, a könyvtárost nem terheli felelősség. 

A tanulók tartozásainak behajtására minimális eszköz áll a könyvtárostanár és az iskola 

rendelkezésére. A második tértivevényes felszólítás sikertelensége esetén a hiány 

behajthatatlan követelés címén leírható. 

Az iskolában létesített szaktanári és egyéb letéti állományt névre szólóan adja át az iskola 

könyvtárosa. Ezután az átvevő felel a dokumentumokért.  

 

A könyvtár betartja a szükséges vagyonvédelmi és tűzvédelmi óvintézkedéseket. A 

könyvtár bejáratánál kézi tűzoltó készülék lett elhelyezve. 

A könyvtárból való távozás előtt a helyiségeket áramtalanítani kell, az iskola zárásakor a 

portás üzembe helyezi a riasztót.  

A könyvtár tisztaságát a rendszeres takarítás biztosítja. 

 

  A dokumentumokat a lehetőséghez mérten védjük a fizikai ártalmaktól (szélsőséges 

hőmérséklet, por, túl nagy fény). A nem nyomtatott dokumentumok a könyvtárban külön 

polcon, illetve a raktárban megfelelő tárlókon kerültek elhelyezésre.   A penészes, rovarok 

által megtámadott dokumentumokat azonnal elkülönítjük, megmentésük fertőtlenítéssel, 

féregtelenítéssel történhet. Ha ez sikertelen, a dokumentumokat folyamatosan ki kell vonni az 

állományból.  

 

Az állományvédelem nyilvántartásai: 

 állományellenőrzési nyilvántartások 

 kölcsönzési nyilvántartások  

 könyvtárhasználati szabályzat 

 a könyvtárostanár munkaköri leírása 

 

 

VIII.AZ  ÁLLOMÁNY ELLENŐRZÉSE (LELTÁROZÁS) 

 
A leltározás mennyiségi felvételt jelent, melynek során a gyűjtemény dokumentumait 

tételesen kell összehasonlítani az egyedi nyilvántartással. Az időleges megőrzésre szánt 
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dokumentumok nem leltárkötelesek. Az állományellenőrzést a 3/ 1975. (VIII.17.) KM-PM 

számú együttes rendelet és az ezt kiegészítő együttes irányelv (Művelődési Közlöny 1978/9. 

sz.) alapján hajtjuk végre. A könyvtárostanár csak közreműködő lehet a leltározásban. Az 

állományellenőrzés jellege szerint lehet időszaki vagy soron kívüli. Módja szerint folyamatos 

vagy fordulónapi.  Mértéke szerint teljes körű vagy részleges. A teljes körű 

állományellenőrzés az állomány egészére kiterjed.  

A leltározás alatt a könyvtári szolgáltatás szünetel, a leltározási eljárást a tanév 

befejezéséig le kell bonyolítani. A könyvtár revízióját a tagintézmény-vezető rendeli el, 

kivéve, ha személyi változás esetén az átvevő könyvtárostanár kezdeményezi az 

állományellenőrzést. A leltározás végrehajtásáért, a személyi és tárgyi feltételek biztosításáért 

gazdasági vezető hiányában a tagintézmény-vezető felelős.  

 

Az állományellenőrzés folyamata  

 

Az ellenőrzés lebonyolításához a könyvtárostanár ütemtervet készít. A leltározási 

ütemterv tartalmazza a leltározás lebonyolításának módját (fordulónapi), a leltározás kezdő 

időpontját, időtartamát valamint a záró jegyzőkönyv előterjesztésének időpontját. Az ütemterv 

meghatározza a leltározás mértékét, részleges leltározás esetén az ellenőrzésre kiválasztott 

részlegek megnevezését. Fel kell sorolni a leltározás munkálataiban résztvevő személyek 

nevét.   

További feladatok: a raktári rend megteremtése, a nyilvántartások felülvizsgálata, a 

revíziós segédeszközök előkészítése, elkészítése, a pénzügyi dokumentumok lezárása (egyedi, 

csoportos leltárkönyvek). Az állományellenőrzést legalább 2 személynek kell lebonyolítania. 

Egyszemélyes könyvtár esetén a tagintézmény-vezető - a leltározási bizottság vezetője köteles 

egy állandó munkatársról gondoskodni, akinek a megbízatása az ellenőrzés befejezéséig tart. 

Az ellenőrzést mindig a helyben fellelhető dokumentumokkal kell kezdeni, ezt követi az 

olvasói és a letéti nyilvántartásban szereplő művek számbavétele.  

Az ellenőrzés módszere a dokumentumok és az egyedi nyilvántartások összevetése 

(lengyel - módszer). A revízió befejezéseként el kell készíteni a záró jegyzőkönyvet, melyet 3 

napon belül át kell adni a tagintézmény- vezetőjének. A jegyzőkönyv mellékletei: 

a leltározás kezdeményezése, a jóváhagyott leltározási ütemterv, a hiányzó, illetve többletként 

jelentkező dokumentumok jegyzéke.  

A jegyzőkönyvet a könyvtárostanár, személyi változás esetén az átadó és átvevő írja 

alá. Az engedélyezés után történik a hiányként jelentkező dokumentumok kivezetése az 

állomány- nyilvántartásból, bevezetése a csoportos leltárkönyvbe, ill. az állománymérleg 

elkészítése, valamint a katalógusok revíziója.  

 

 

IX.        AZ ÁLLOMÁNY  ELHELYEZÉSE,  TAGOLÁSA,  RAKTÁRI 

RENDJE 

 

 
A könyvtári állományt a használói igényeknek megfelelően tagoljuk, a dokumentumok 

visszakereshetőségét raktári jelzetekkel biztosítjuk. Az állomány elhelyezésének 

alapdokumentuma a Könyvtári raktározási táblázatok/ {…gond. Cselényi Imre};{Közread. .} 

Könyvtári Intézet.-9. átdolg., jav. kiad., Budapest,  Könyvtári Intézet, 2001., 98 p. 

 

 A könyvtár állománya az alábbi állományegységekre tagolódik: 
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Könyvállomány: kézikönyvtár –helyben használható állományegység. Kölcsönzés a 

használati szabályzat szerint, kivételes esetekben. Raktári rendje: ETO jelzet (szakrendi jel) 

szerint, ezen belül betűrendben. Jelölés piros színcsíkkal, melyet a dokumentumok gerincén 

helyezünk el. 

 

Ismeretközlő irodalom: raktári rendje: ETO jelzet (szakrendi jel) + betűrendi jel. 

Kölcsönözhető állományegység. 

 

Szépirodalom: raktári rend: betűrendi jel. Kölcsönözhető állományegység 

 

Versek: raktári rend: betűrendi jel. Kölcsönözhető állományegység. 

 

Tartós tankönyvek, tankönyvek: raktári rend: tantárgyak szerint. 

 Ismeretközlő irodalom ETO jelzet (szakrendi jel) + betűrendi jel.  

Szépirodalom: betűrendi jel. Kölcsönözhető állományegység. Elhelyezése szabadpolcon, 

illetve a raktárban.  

 

Kötelező és ajánlott olvasmányok: raktári rend: betűrendi jel. Kölcsönözhető állományegység.  

 

Különgyűjtemények: 1. helytörténeti, iskolatörténeti gyűjtemény. 

Raktári rendje: ismeretközlő irodalom ETO jelzet (szakrendi jel) + betűrendi jel. 

Szépirodalom: betűrendi jel. Korlátozottan kölcsönözhető állományegység. Elhelyezése a 

raktárban. 

 

2. Muzeális gyűjtemény. Nem kölcsönözhető állományegység.  Elhelyezése a raktárban 

polcokon. Raktári rendje: ismeretközlő irodalom ETO jelzet (szakrendi jel) + betűrendi jel.  

Szépirodalom: betűrendi jel.  

 

 

Időszaki kiadványok: napilapok, hetilapok, folyóiratok, melyek a tanulóknak és a tanároknak 

a tanuláshoz, tanításhoz, önműveléshez, általános tájékozódáshoz szükségesek. Kölcsönzésük 

a könyvtár használati szabályzata szerint történik. Elhelyezésük: friss számok a 

folyóirattartón, a régebbi számok a raktárban, polcokon. 

 

Nem nyomtatott dokumentumok: Kölcsönzésük a könyvtár használati szabályzata szerint 

történik. Dokumentum típusonként külön vannak elhelyezve.  

 

a, auditív dokumentumok (hangkazetták , CD-k  , hanglemezek ) A hanglemezek a könyvtár 

zenei sarkán lévő polcokon kaptak helyet. A hangkazetták és a CD-k a raktárban kerültek 

elhelyezésre külön CD-tartókon. 

 

 b, audiovizuális dokumentumok (DVD filmek): a játékfilmek a raktárban polcokon 

helyezkednek el.  

 Elhelyezésük alapja a leltári szám. Az iskolai programok DVD felvételei a raktárban külön 

tárlón találhatók.  

 

c, számítógépes dokumentumtípusok (CD -ROM –ok, multimédia CD-ROM-ok, DVD-k): 

elhelyezésük a raktárban speciális tárolókon történik. Elhelyezésük alapja a leltári szám.  

 

Könyvtáron kívül elhelyezett letétek száma: 1– Igazgató hivatali segédkönyvtára. Lelőhely: 

Igazgatói Iroda, átvevő: Keczeli László Tagintézmény- vezető 
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X. AZ ÁLLOMÁNY FELTÁRÁSA  

 

 
Az iskolai könyvtár állományának tartalmi feltárását az ETO segítségével végzi. Az 

osztályozás alapdokumentuma az MSZ 4000- 77 Egyetemes Tizedes Osztályozás: rövidített 

kiadás 

1. köt. Táblázatok 

2. köt. Betűrendes mutató az MSZ 4000-77 szabványhoz 

 

A könyvtár állományát katalógusokkal feltárva bocsátja a használók rendelkezésére.  A 

katalógusok építése a szabványokban rögzítettek szabályok szerint folyamatosan történik.  

Dokumentumainkról az alábbi katalógusok készültek, készülnek:  

- betűrendes (leíró) keresztkatalógus- lezárva 2003. I. 5. 

- csoportképzéses szakkatalógus betűrendes mutatóval –lezárva 2003.I.5. 

- számítógépes katalógus- Szikla 21 

 

Kiegészítő katalógusaink:  

- cikk-katalógus 

- pedagógiai cikk-katalógus 

                     -     irodalmi műelemzések katalógusa 

                        -    nem nyomtatott dokumentumok katalógusai 

 

A könyvtár katalógusait folyamatosan építi, gondozza, a feltárást az osztályozás és a 

dokumentumleírás szabályainak megfelelően végzi. A számítógépes katalógus építésének 

alapfeltétele a Szikla 21 Integrált Könyvtári Rendszer szoftverkövetési díjának éves 

megújítása. Engedélyezése a fenntartótól függ.  

 A katalógusépítés részletes szabályait a 4. sz. Melléklet a Katalógus szerkesztési szabályzat 

tartalmazza. 

 

 

XI. A KÖNYVTÁR KAPCSOLATAI  

 
A könyvtár belső kapcsolatrendszerében a legfontosabb szerepet a tagintézmény-

vezető, a közismereti helyettes, a munkaközösség vezetők, osztályfőnökök, szaktanárok, 

diákönkormányzat képviselői és a Szülői Választmány tagjai jelentik.  

Külső kapcsolataink közül iskolánk fenntartója, a Kaposvári Szakképzési Centrum, a 

Nemzetgazdasági Minisztérium, és szponzoraink nyújtanak segítséget. Együttműködünk 

társiskoláinkkal, a Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtárral, a Kaposvári Egyetem 

Egyetemi Könyvtárával. Szakmai segítséget nyújt számunkra az Országos Pedagógiai 

Könyvtár és Múzeum, a Könyvtári Intézet a Könyvtárostanárok Egyesülete és a 

Könyvtárostanárok Levelező Fóruma.  

 

XII. AZ IRATKEZELÉS SZABÁLYAI  

 
A könyvtárba érkező levelek, ügyiratok kezelésére az iskola iratkezelési szabályzata 

vonatkozik. 

A beérkezett dokumentumok számláinak kiegyenlítése és a pénzügyi szabályoknak 

megfelelő könyvelése az iskola fenntartójának a feladata. A fénymásolt számlákat, mint a 
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leltári nyilvántartás mellékletét a könyvtár megőrzi. A könyvtár által küldött levelek 

fénymásolt példányait az iskolai irattár mellett a könyvtár is nyilvántartja. A törlési 

jegyzőkönyveket, jegyzékeket a könyvtár külön dossziékban lefűzi és őrzi. 

 

XIII. Záró Rendelkezés 

 
Az Iskolai Könyvtár Szervezeti és Működési Szabályzata az iskola Szervezeti és 

Működési Szabályzatának mellékletét képezi. A szabályzat hatálya kiterjed a 

könyvtárostanárra, a könyvtár szolgáltatásait igénybevevők körére és mindazokra, akik a 

könyvtárral kapcsolatban tevékenységet végeznek. A szabályzat gondozása a könyvtárostanár 

feladata. A szabályzatot a tagintézmény- vezető a jogszabályban előírtak alapján 

módosíthatja. Az Iskolai Könyvtár Szervezeti és Működési Szabályzata a jóváhagyás napján 

lép életbe.  

 
A szabályzatot készítette:   ………………………………… 

Imre Adél  

        könyvtárostanár 

 

 
              Jóváhagyta :   

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

Keczeli László 

      tagintézmény-vezető 

 

 
Kaposvár, 2020. szeptember 1. 

 

 

                                                                               


