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I. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ  
 

A Könyvtár vezetése és munkatársai elkötelezettek, hogy használói számára korszerű és minőségi 

szolgáltatásokat nyújtsanak. Könyvtárunk épülete jól megközelíthető, központi helyen fekszik. 

Felújított, modern, akadálymentes könyvtárépülettel rendelkezünk. Színes rendezvényeinkkel 

közösségi térként funkcionálunk, hozzájárulunk az olvasáskultúra fejlesztéséhez. A 2019. évben 

könyvbemutatókat, író-olvasó találkozókat, játszóházakat szerveztünk. Rendezvényeinken (53 db) 

több, mint 1600 fő vett részt, programjaink sikeresnek, népszerűnek bizonyultak. 

Könyvtárunk törekszik a könyvtárhasználat népszerűsítésére, új könyvtárhasználók bevonására és a 

használók képzésére. Ennek érdekében digitális kompetencia fejlesztését segítő foglalkozásokat, 

olvasáskultúra fejlesztését segítő könyvtárórákat, könyvtárhasználati foglalkozásokat szerveztünk 

általános iskolás tanulók számára valamint a nyugdíjas korosztály részére. Az óvodás korosztálynak 

könyvtári foglalkozásokat tartottunk. 

2019. évben összesen 1143 db dokumentumot szereztünk be, így a dokumentumállomány 2019. 

december 31-én 53.973 db. 

80 féle időszaki kiadvány (napilap, hetilap, folyóirat) állt az olvasók rendelkezésére, melyből 58 féle 

folyóiratot a Nemzeti Kulturális Alap támogatott. 

Az edelényi Városi Könyvtár a térség valamennyi lakosa számára biztosítani kívánja az információkhoz 

és a dokumentumokhoz való szabad, korlátozás nélküli hozzáférést, ezzel is megteremtve az egyenlő 

esélyű hozzáférést. Ennek érdekében gondoskodunk a könyvtár gyűjteményének folyamatos 

fejlesztéséről, az online katalógus naprakész építéséről, mely tartalmazza a könyvtár teljes 

állományáról szóló információkat. Az állomány elektronikus feldolgozottsága 100 %. 

A könyvtár állományában nem található dokumentumokat könyvtárközi kölcsönzés útján biztosítjuk. 

 

 

II. SZERVEZETI KERDESEK: 
 

  

  

  

2018. 

évi tény 
2019. évi 

terv 

2019. 

évi 

tény 

Összlétszám (teljes munkaidőre átszámítva) 

összlétszám (fő) 

5 5 5 

Ebből vezető vagy magasabb vezető (teljes munkaidőre átszámítva) 1 1 1 

Könyvtári 

szakmai 

munkakörb

en 

foglalkoztat

ottak 

Könyvtáros 

szakképesítéssel 

összesen 2 2 2 

átszámítva teljes munkaidőre 2 2 2 

Középfokú szakk. 

(kvtár 

asszisztens, 

adatrögzítő-OKJ) 

összesen 1 1 1 

átszámítva teljes munkaidőre 1 1 1 
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Egyéb felsőfokú 

összesen  1 1 1 

átszámítva teljes munkaidőre  1 1 1 

Mindösszesen könyvtári szakmai 

munkakörben 

összesen 4 4 4 

átszámítva teljes munkaidőre  4 4 4 

Egyéb 

alkalmazo

tt 

Egyéb alkalmazott 

felsőfokú 

összesen     

átszámítva teljes munkaidőre     

Egyéb alkalmazott 

középfokú 

összesen  1 1 1 

átszámítva teljes munkaidőre 1 1 1 

Mindösszesen egyéb alkalmazott 

összesen 1 1 1 

átszámítva teljes munkaidőre  1 1 1 

Összes létszám (fő):  5 5 5 

Közfoglalkoztatottak száma (fő)  2 2 1 

 

2019-ben a könyvtári szakmai munkakörben foglalkoztatottak tényleges létszáma 4 főből 2 fő, 

ugyanis 1 fő a nyugdíjazása előtti felmentési idejét töltötte illetve év közepén nyugdíjba vonult, 1 fő 

pedig gyed miatt nem végez munkát. A könyvtáros szakképesítéssel dolgozók tényleges létszáma 1 

fő. 

 

III. SZAKMAI MŰKÖDES: 
 

Nyitvatartás  

 

Mutatók 

2018. évi 

tény 
2019. évi terv 2019. évi tény 

változás %-ban 

előző évhez 

képest 

Heti nyitvatartási órák száma (a 

központi könyvtárban) (óra)  

44 44 44 - 

Hétvégi (szombat, vasárnap) 

nyitvatartás hetente összesen (óra)  

4 4 4 - 
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Heti 16 óra utáni nyitvatartás 

összesen (óra) 

4 4 4 - 

Nyári zárvatartási idő  

Munkanapok száma:  

- - - - 

Téli zárvatartási idő  

Munkanapok száma:  

- - - - 

Nyitvatartási napok egy átlagos 

héten 

6 6 6 - 

Nyitvatartási napok száma a 

tárgyévben: 

281 287 281 - 

Heti nyitvatartási idő: H: 8-16, K: 10-18, Sz: 8-16, Cs: 8-16, P: 10-18, hétvégi nyitvatartás: 9-13. 

 

 

Olvasói és dolgozói számítógépek  

Olvasói számítógépek száma helyben 

használatra 

2018. évi 

tény 

2019. évi 

terv 

2019. évi 

tény 

változás %-ban 

előző évhez 

képest 

Katalógus (csak az IKR/OPAC érhető el) - - - - 

Olvasói munkaállomás  4 5 6 + 50 % 

Dolgozói munkaállomás 6 6 6 - 

Összesen 10 11 12 + 20 % 

 

Számítógépek, reprográfiai eszközök, hangtechnika állapota: 

Skála: 1- nagyon jó, 2- jó, 3- megfelelő, 4- rossz, 5 nagyon rossz 

 

Számítógép: 

3 évnél fiatalabb (db): 2 
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3 évnél idősebb, de felújított (db): - 

3 évnél idősebb, de nem felújított (db): 10 

összességében jelenlegi állapotuk egy 1-5 skálán: 3 

 

Reprográfiai eszköz: 

5 évesnél fiatalabb (db): - 

5 évesnél idősebb, de folyamatosan karbantartott (db): 1 

5 évesnél idősebb, de nem karbantartott: (db): 2 

jelenlegi állapota egy 1-5 skálán: 3 

 

Projektor: van/nincs 

Digitális fényképezőgép: van/nincs 

 

Hangtechnikai eszközök megnevezése: - 

Jelenlegi állapotuk, egy 1-5 skálán:…………. 

 

A számítógépparkunkat 2004-től pályázati és érdekeltségnövelő támogatásból fejlesztjük. Ebből 1 

számítógép eMagyarország pont megnyitásától működik, állapota elfogadható. 4 db 2010-től 

működik, állapota megfelelő. A további számítógépek állapota már jónak minősíthető. 

Internet-szolgáltatás adatai 

Sávszélesség: 100 Mb/s 

Sebesség: 120 Mbps / 12 Mbps 

Olvasói wifi szolgáltatás: van / nincs 

 

Az intézmény szakmai szervezeti egységei által végzett tevékenységek ismertetése 

Gyűjteményfejlesztés  
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Mutatók 2018. évi 

tény 

2019. évi 

terv 

2019. évi 

tény 

változás 

%-ban 

előző 

évhez 

képest 

Gyarapításra fordított összeg (bruttó ezer Ft)  2.828 2.000 2.525 - 12 % 

- ebből folyóirat (bruttó ezer Ft) 279 300 300 + 7,5 % 

- ebből CD/DVD/elektronikus dokumentum 

(bruttó ezer Ft) 

52 50 14 - 76 % 

Gyermekkönyvtárba/részlegbe bekerült 

dokumentumok száma (db) 

402 410 410 + 2 % 

Helytörténeti gyűjteménybe bekerült dokumentumok 

száma (db ) 

8 8 7 - 9 % 

Nemzetiségi gyűjteménybe bekerült dokumentumok 

száma (db) 

- - - - 

Zenei gyűjteménybe bekerült dokumentumok száma 

(db) 

- - - - 

A könyvtári állomány éves gyarapodása összesen 

(db) 

1295 1300 1143 - 12% 

A gyűjteményből apasztott dokumentumok száma  3469 1000 601 - 80 % 

 

A rendelkezésünkre álló keretösszegből (amely tartalmazza az érdekeltségnövelő támogatást is) 1143 

db dokumentummal bővítettük az állományunkat. Ebből 1124 db könyvvel, 18 db 

hangdokumentummal (CD, hangoskönyv) és 1 db képdokumentummal (DVD). Továbbra is kiemelten 

gyűjtjük a helyismereti, helytörténeti dokumentumokat.  

Tervszerű állományapasztást végeztünk. Ennek során 601 db dokumentumot vontunk ki 

elhasználódás címen. 

 

Gyűjteményfeltárás  
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Mutatók 
2018. évi 

tény 

2019. évi 

terv 

2019. évi 

tény 

 

változás 

%-ban 

előző 

évhez 

képest 

Épített elektronikus 

katalógusokban/adatbázisokban rögzített rekordok 

száma 

 1295 1300 1394 + 7,4 % 

Feldolgozás időtartama (egy dokumentum 

feldolgozásának átlagos időtartama percben 

kifejezve)  

 15 15 15 - 

Beérkező új dokumentumok olvasók számára 

történő hozzáférhetővé válásának időtartama 

napokban kifejezve (átlagosan) 

 3 3 3 - 

A gyűjtemény elektronikus feldolgozottsága (az 

elektronikus katalógusban feltárt dokumentumok 

száma a gyűjtemény egészének %-ában) 

 100 % 100 % 100 % - 

 

Könyvtárunk dokumentumállományának tartalmi- és formai adatait, a TextLib integrált könyvtári 

rendszerben tárja fel, mely honlapunkról online is elérhető. Az állomány elektronikus 

feldolgozottsága 100 %. 

 

A könyvtár által használt integrált könyvtári rendszer megnevezése: TextLib 

Beszerzés éve: 2010 

Az IKR folymatos frissítése biztosított: igen/nem 

Állományvédelem 

Mutatók 2018. évi tény 2019. évi terv 2019. évi tény 

változás 

%-ban 

előző 

évhez 

képest 
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Tárgyévben fertőtlenítés, kötés, 

javítás, restaurálás, savtalanítás 

vagy egyéb aktív állományvédelmi 

intézkedésben részesült 

dokumentumok száma 

  10 - - 

Muzeális dokumentumok száma   - - - 

Restaurált muzeális dokumentumok 

száma 

  - - - 

Az állományvédelmi célból 

digitalizált és a konvertált 

dokumentumok száma 

  - - - 

Biztonsági jellel ellátott 

dokumentumok száma 

  - - - 

 

Az állományvédelem érdekében gondoskodunk a könyvtár épületének rendben-, tisztántartásáról, 

illetve a dokumentumok portalanításáról. 

A kevésbé sérült könyveket ragasztjuk a további állagromlás megakadályozása érdekében. 

Használati mutatók 

Könyvtárhasználat  

Könyvtárhasználat  
2018. évi 

tény 

2019. évi 

terv 

2019. évi 

tény 

változás %-ban 

előző évhez 

képest 

Beiratkozott olvasók száma (fő) 308 310 209 - 35 % 

A könyvtári látogatások száma (db)   12.222 12.500 12.019 - 1,2 % 

Ebből csoportok (db) 23 24 24 + 5 % 

 

A beiratkozott olvasók csökkenésének oka a könyvtárunkban zajló pályázat befejezése miatti 

programok, foglalkozások csökkenése. 

Dokumentumforgalom  
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Könyvtárhasználat  
2018. évi 

tény 

2019. évi 

terv 

2019. évi 

tény 

változás %-ban 

előző évhez 

képest 

Kölcsönzött dokumentumok száma (db) 44.600 44.700 44.911 + 0,8 % 

- Ebből kölcsönzött e-

dokumentumok száma (db) 
- - - - 

Helyben használt dokumentumok (db) 24.633 24.700 26.114 + 6 % 

Könyvtárközi kölcsönzés - küldött dok. 

(db) 
- - 

- 
- 

Könyvtárközi kölcsönzés - kapott dok. 

(db) 
11 12 

9 
- 18 % 

Irodalomkutatások, témafigyelések 

száma (db) 
10 10 

10 
- 

 

A dokumentumforgalmunkat igyekszünk megtartani, illetve növelni. Könyvtári órák, foglalkozások 

által megismertetni az óvodásokat, kisiskolásokat a könyvekkel és a könyvtárral. 

A könyvtárközi kölcsönzés lehetőségére folyamatosan felhívjuk olvasóink figyelmét. Az általunk 

küldött könyvtárközi kérések döntő többségét a II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvtár 

teljesítette. 

 

Online és elektronikus szolgáltatások  

Elektronikus szolgáltatások 

Szolgáltatás 2019-ben megvalósult 

(I=1/N=0) 
A fejlesztés részletes leírása 

Honlap 0  

OPAC 0  

Adatbázisok /hazai vagy 

külföldi adatbázis/ 

0  

Referensz szolgáltatás 0  
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Közösségi oldalak  0  

Hírlevél 1 A TextLib integrált könyvtári rendszeren keresztül hírlevelet 

küldünk olvasóinknak programjainkról, új dokumentumainkról. 

RSS 0  

 

Építenek-e saját adatbázist a könyvtárban (pl. helytörténeti):  

Igen/nem: 

Ha igen, akkor milyen témakörben: helytörténeti 

 

 

Online szolgáltatások  

2018. évi 

tény 

2019. évi 

terv 

2019. évi 

tény 

változás %-

ban előző 

évhez képest 

Távhasználatok száma 46.561 46.000 54.138 + 17 % 

A könyvtár honlapja (teljes webhely) mely 

nyelveken érhető el a magyaron kívül  

angol, 

német 

angol, 

német 

angol, 

német 

- 

A könyvtári honlap tartalomfrissítéseinek 

gyakorisága (alkalom/hónap átlagosan) 

2 2 2 - 

A könyvtári honlap tartalomfrissítésének 

száma összesen 

40 40 55 + 38 % 

A könyvtárban használható adatbázisok 

száma 

2 2 2 - 

A Web 2.0 interaktív könyvtári 

szolgáltatások száma (db) 

1 1 1 - 

A Web 2.0 interaktív könyvtári 

szolgáltatásokat igénybe vevő használók 

száma (fő) 

1457 1460 1540 + 6 % 

A könyvtári OPAC használatának 

gyakorisága (használat/év) (kattintás az 

OPAC-ra) 

39.607 39.700 44.351 + 12 % 
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Tárgyévben a könyvtár által nyílt 

hozzáférésű publikációként elérhetővé tett 

dokumentumok száma (db) 

1 1 1 - 

 

Honlapunkat, Facebook oldalunkat rendszeresen frissítjük. Az online katalógusunk, a helyismereti 

adatbázis folyamatosan bővül. 

A könyvtár online katalógusának köszönhetően az olvasóknak lehetőségük van otthonról 

dokumentum előjegyzésre, foglalásra, hosszabbításra, olvasói állapotának lekérdezésére. 

Honlapunkon - az Elektronikus dokumentumok menüpont alatt - elérhető az Edelényi füzetek és a 

Borsodi Tájház közleményei kiadványsorozatunk. A Helyismereti adatbázis menüben pedig 

elérhetőek az Edelény és környéke helyismereti cikkeinek bibliográfiai adatai. 

 

Digitalizálás  

 2018. évi 

tény 

2019. évi 

terv 

2019. évi 

tény 

változás %-ban 

előző évhez képest 

Digitalizált dokumentumok száma  - - - - 

 

Képzések, könyvtári programok, kiállítások 

 

Összesítő táblázat 

 2018. évi 

tény 

2019. évi 

terv 

2019. évi 

tény 

változás %-ban 

előző évhez képest 

Az összes könyvtári képzés, program 

száma 

47 36 53 + 13 % 

A könyvtári programokon, képzéseken 

résztvevők száma összesen 

1348 1050 1688 + 25 % 

A könyvtári képzéseket, tevékenységeket 

támogató helyi kiadványok száma 

- - - - 
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Téma szerint 

 2018. évi 

tény 

2019. évi 

terv 

2019. évi 

tény 

változás %-ban 

előző évhez képest 

A könyvtár által szervezett olvasási 

kompetenciafejlesztést, szövegértés 

fejlesztését támogató nem formális 

képzések és programok száma  

16 3 12 - 25 % 

A könyvtár által szervezett olvasási 

kompetenciafejlesztést, szövegértés 

fejlesztését támogató nem formális 

képzéseken és programokon résztvevők 

száma 

389 60 284 - 27 % 

A könyvtár által szervezett digitális 

kompetenciafejlesztési, 

információkeresési ismereteket nyújtó 

nem formális képzések és programok 

száma  

3 4 5 + 67 % 

A könyvtár által szervezett digitális 

kompetenciafejlesztési, 

információkeresési ismereteket nyújtó 

nem formális képzéseken és programokon 

résztvevők száma 

55 70 87 + 58 % 

A könyvtár által szervezett engedélyezett, 

akkreditált képzések, továbbképzések 

száma 

- - - - 

A könyvtár által szervezett engedélyezett, 

akkreditált képzéseken, továbbképzéseken 

résztvevők száma 

- - - - 

A könyvtár által szervezett 

könyvtárhasználati foglalkozások száma  

4 4 13 + 225 % 

A könyvtár által szervezett 

könyvtárhasználati foglalkozásokon 

résztvevők száma 

76 50 239 + 215 % 



14 
 

A könyvtárban a tárgyévben szervezett 

helyi közösségi programok, 

rendezvények száma összesen  

16 15 19 + 19 % 

A könyvtárban a tárgyévben szervezett 

helyi közösségi programok, 

rendezvényeken 

résztvevők száma 

545 600 818 + 50 % 

A könyvtárban szervezett időszaki 

kiállítások száma  

2 1 3 + 50 % 

A könyvtárban szervezett időszaki 

kiállítások látogatóinak száma 

140 50 200 + 43 % 

Egyéb témájú programok, képzések 

száma 

2 1 1 - 50 % 

Egyéb témájú programon, képzésen 

résztvevők száma 

67 40 60 - 10 % 

Az összes könyvtári képzés, program 

száma 

43 28 53 + 23 % 

 

Célcsoport szerint 

 

*Minden célcsoport csak egyszer számolható a rendezvény fő célja szerint. 

 2018. évi 

tény 

2019. évi 

terv 

2019. évi 

tény 

változás %-ban 

előző évhez képest 

A könyvtár által szervezett hátrányos 

helyzetűeket célzó, a társadalmi 

együttélést erősítő, diszkrimináció-

ellenes, szemléletformáló, toleranciára 

nevelő és multikulturális képzések, 

programok száma 

- - - - 
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A könyvtár által szervezett hátrányos 

helyzetűeket célzó, a társadalmi 

együttélést erősítő, diszkrimináció-

ellenes, szemléletformáló, toleranciára 

nevelő és multikulturális képzéseken, 

programokon résztvevők száma 

- - - - 

A könyvtár által szervezett nemzetiségi 

közösségi identitást erősítő programok 

száma 

- - - - 

A könyvtár által szervezett nemzetiségi 

közösségi identitást erősítő programokon 

résztvevők száma 

- - - - 

A könyvtár által szervezett 

fogyatékossággal élők 

könyvtárhasználatát segítő képzések, 

programok száma 

- - - - 

A könyvtár által szervezett 

fogyatékossággal élők 

könyvtárhasználatát segítő képzéseken, 

programokon résztvevők száma 

- - - - 

A könyvtár által a nyugdíjas korosztály 

számára szervezett programok, képzések 

száma  

- 4 2 + 100 % 

A könyvtár által a nyugdíjas korosztály 

számára szervezett programokon, 

képzéseken résztvevők száma 

- 80 14 + 100 % 

Tárgyévben a családok számára 

meghirdetett rendezvények száma  

4 4 5 + 25 % 

Tárgyévben a családok számára 

meghirdetett rendezvényeken résztvevők 

száma 

76 100 117 + 54 % 

Egyéb célcsoportnak szánt képzések 

száma 

- - - - 

Egyéb célcsoportnak szánt képzésen - - - - 
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résztvevők száma 

Az összes könyvtári képzés, program 

száma 

4 8 7 + 75 % 

 

Digitális kompetenciák fejlesztését segítő foglalkozásokat, olvasáskultúra fejlesztését segítő 

könyvtárórákat, könyvtárhasználati foglalkozásokat szerveztünk általános iskolás tanulók számára, 

papírszínházi előadásokat óvodás gyermekek részére. Az Internet Fiesta keretében nyugdíjasok 

számára tartottunk Internet használati órákat. 

Szerveztünk könyvbemutatót (Hadobás Pál: Szobrok, emlékművek, emléktáblák Edelény környékén), 

költészet napi szavalóversenyt. 

Csatlakoztunk országos rendezvényekhez. Az Ünnepi Könyvhét vendége volt Szatmári Gizella Emese 

helyi költő, Varga Tibor író, Sás Károly, R. Kelényi Angelika írónő, Hegyi Barbara színművésznő és 

Koltai Róbert színművész.  Az Országos Könyvtári Napok alkalmából vendégeink voltak: Horváthné 

Joó Tímea, Kriston Andrea, Jávorkai Judit, Prof. Dr. Bagdy Emőke és Dr. Korányi Mariann. Tartottunk 4 

játszóházat. Kiállítást rendeztünk festményekből, fotókból. 

Rendezvényeinken, foglalkozásainkon több mint 1600 fő vett részt. 

Szolgáltatások nemzetiségek és fogyatékkal élők számára 

Nemzetiségek számára biztosított dokumentumok, szolgáltatások 

A településen élő nemzetiségek KSH adatok alapján (nemzetiség/fő), a település lakosságához 

viszonyított aránya …………..(%)  

Német/34 fő, 0,34%; Szlovák/4 fő, 0,04%; Bolgár/8 fő, 0,08%; Román/3 fő, 0,03%; Ukrán/5 fő, 0,05 

%; Lengyel/57 fő, 0,57%; Ruszin/71 fő, 0,71%; Arab/3 fő, 0,03%; Orosz/7 fő, 0,07%; Roma/607 fő, 

6,15%. 

Dokumentumok a nemzetiségek 

számára 

2018. évi 

tény 

2019. évi 

terv 

2019. évi 

tény 

változás %-ban 

előző évhez képest 

Könyvek - - - - 

Folyóiratok (címek száma) - - - - 

Elektronikus dokumentumok - - - - 

Összesen - - - - 
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Szolgáltatások fogyatékkal élők számára  

Szolgáltatások száma 
2018. évi 

tény 

2019. évi 

terv 

2019. évi 

tény 

változás %-ban 

előző évhez 

képest 

Fogyatékossággal élők 

könyvtárhasználatát segítő IKT eszközök 

száma 

2 2 2 - 

Fogyatékossággal élők számára 

akadálymentes szolgáltatások száma 

4 4 4 - 

 

Honlapunkon speciális felület ( ) áll a fogyatékossággal élő használók rendelkezésére, valamint 

olyan programmal ellátott számítógépet biztosítunk számukra, amely felolvassa a monitoron látható 

karaktereket és nagyítja a megjelenített képet. A nagyothallókkal történő kommunikációban speciális 

erősítő és mikrofon áll rendelkezésünkre. 

Könyvtárunk épülete lépcsőlifttel és lifttel akadálymentesített. A látássérült Könyvtárhasználókat 

Braille-írásos feliratok és a padlóburkolaton vezetősáv segíti az épületen belüli tájékozódásban. 

IV. FEJLESZTÉSEK 
 

1. Épület állapota (kérjük kiválasztani): 6 
Legutóbbi részleges vagy teljes felújítás éve: 2014 

 

1) Használhatatlan (a könyvtár ideiglenes helyen működik, mert az eredeti épület nem használható). 

2) Dohos, nedves, omladozó vakolat, huzatos nyílászárók, elégtelen fűtés, elégtelen szellőzés, sötét terek 

(ezen jellemzők közül bármelyik megléte esetén, pl. az épület 30%-ban). 

3) Tíz évnél régebbi festés, korszerűtlen világítás, gazdaságtalan fűtés (ezen jellemzők közül bármelyik 

megléte esetén, pl. az épület 30%-ban). 

4) Viszonylag karbantartott, de esztétikailag kifogásolható. 

5) Felújított, esztétikusan berendezett. 

6) A modern könyvtárépítészeti trendeknek megfelelő terek 

7) Egyéb:……………………………………………………………………………………………… 

 

A könyvtár épületének felújítása, Edelény belvárosának értéknövelő és funkcióerősítő fejlesztése 

pályázatán belül valósult meg. Bővítésre, átalakításra és a megmaradó épületrészek felújítására, 

korszerűsítésére került sor. A megújult épületben korszerű, esztétikus terek kialakítása valósult 

http://www.mkkmlib.hu/testi-kepessegeikben-akadalyozottak-konyvtarhasznalata?changeTheme=true&date=Cs240316125139
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meg: könyvraktár, folyóirat-olvasó és kölcsönzői tér, számítógépterem, gyermekkönyvtár, 

felnőtt könyvtár, olvasóterem, irodák, mosdók és teakonyha. 

 

Bútorok állapota (kérjük kiválasztani): 5 

Legutóbbi részleges vagy teljes fejújítás éve: 2014 

 

1) Használhatatlan 
2) Nem esztétikus, régi (20 évnél régebbi bútorok) 
3) Még használható (15 évnél régebbi bútorok) 
4) Újszerű (10 évnél régebbi bútorok) 
5) Korszerű (5 évnél régebbi bútorok) 
6) Új (0-5 év közötti beszerzésű bútorok) 
7) Egyéb:………………………………………………………………………………………… 

 

2. Intézményi terek / épületek infrastrukturális fejlesztési tervek bemutatása, oktatói terek 
bemutatása 
Terveink között szerepel a könyvtár tetőterének teljes beépítése, amely jelenleg 

kihasználatlan, beépítésre vár. Ennek megvalósítása érdekében folyamatosan figyeljük a 

pályázati lehetőségeket. 

 

3. Megvalósult infrastrukturális fejlesztések 
Könyvtárunkban nem voltak infrastrukturális fejlesztések 2019-ben. 

 

4. Jelentősebb eszközbeszerzések 

Megnevezés darab ezer 

forint 

megjegyzés 

Gépjármű    

ebből személygépkocsi    

Számítógép 1 219  

ebből olvasói 1 219 Könyvtári érdekeltségnövelő 

támogatásból vásárolva. 

ebből szerver    

Fénymásoló    
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Szkenner    

Storage, egyéb adattároló (kapacitását a megjegyzésbe 

kérjük megadni Tb-ban) 

   

IKR fejlesztés    

egyéb: Windows 10 Home op. rendszer (3 db), monitor, 

egér, billentyűzet, router. 

7 178 Könyvtári érdekeltségnövelő 

támogatásból vásárolva. 

Eszközbeszerzésre fordított összeg összesen 8 397  

A 2019. évi könyvtári érdekeltségnövelő támogatás 30 %-át technikai eszközök vásárlására használtuk 

fel. Egy olvasói számítógépet vásároltunk, a hozzá szükséges szoftverrel (Windows 10 Home 

operációs rendszer) és hardverekkel (monitor, billentyűzet, egér) együtt. Továbbá egy routert és 2 db 

Windows 10 Home operációs rendszert szereztünk be a már meglévő dolgozói számítógépekhez. 

 

 

5.  Pályázatok, projektek 

Hazai pályázatok 

megnevezése 

Pályázott 

összeg (ezer 

Ft) 

Elnyert 

összeg 

(ezer Ft) 

Támogató Kezdete Befejezése 

Kazinczy Ferenc tanév 

végi könyvjutalmazási 

és könyvtárbővítési 

pályázat 

17 17 TINTA 

könyvkiadó 

2019. 05. 12. 2019. 05. 12. 

      

 

Európai Uniós 

pályázatok 

megnevezése 

Pályázott 

összeg 

(ezer Ft) 

Elnyert 

összeg 

(ezer Ft) 

Támogató Kezdete Befejezése 
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Egyéb, nem hazai 

forrásokra épülő 

pályázatok megnevezése 

Pályázott 

összeg 

(ezer Ft) 

Elnyert 

összeg 

(ezer Ft) 

Támogató Kezdete Befejezése  

      

      

 

 

V. MENEDZSMENT, MINŐSÉGIRÁNYÍTÁS, KOMMUNIKÁCIÓ 
 

 

Kommunikáció 2018. évi 

tény 

2019. évi 

terv 

2019. évi 

tény 

változás 

%-ban 

előző 

évhez 

képest 

Kommunikációs költségek (ezer Ft) - - - - 

TV megjelenések száma (fizetett hirdetések nélkül) 10 10 10 - 

Rádió megjelenések száma (fizetett hirdetések 

nélkül) 

- - - - 

Írott sajtó megjelenések száma (fizetett hirdetések 

nélkül) 

4 - 6 + 50 % 

Online hírek száma - - - - 

Közösségi médiában megjelenő hírek száma - - - - 

Hírlevelek száma - - 36 + 100 % 

Fizetett hirdetések száma (médiumtól függetlenül, 

becsült érték, ezer Ft) 

- - - - 

Egyéb:…. - - - - 

 

A helyi városi televízió rendszeresen beszámol programjainkról, rendezvényeinkről. A képújságban 
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hirdeti azokat és az újonnan beszerzett dokumentumokat válogatásszerűen közzéteszi a 

képújságban. A Facebook oldalunkon illetve hírlevél küldésével folyamatosan hirdetjük 

rendezvényeinket, ismertetjük az újonnan beszerzett dokumentumokat. 

 

Partnerség, együttműködések 

 

Közösségi szolgálat/önkéntesség 

 

Közösségi szolgálat/önkéntesség 

2018. évi 

tény 

2019. évi 

terv 

2019. évi 

tény 

változás %-ban 

előző évhez 

képest 

Az iskolai közösségi szolgálatot a 

könyvtárban teljesítők száma 

1 - 1 - 

Az iskolai közösségi szolgálat 

fogadására a köznevelési 

intézményekkel kötött megállapodások 

száma 

1 - 1 - 

A könyvtárban dolgozó önkéntesek 

száma  

- - - - 

 

Partnerség 

A könyvtárral írásos együttműködést 

kötő partnerek száma 
2018. évi 

tény 

2019. évi 

terv 

2019. évi 

tény 

változás %-ban 

előző évhez 

képest 

Civil szervezetek - - - - 

Határon túli könyvtárak - - - - 

Vállalkozók - - - - 

Oktatási intézmények 2 2 2 - 

Egyéb - - - - 

Összesen 2 2 2 - 
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Használói elégedettség mérés 

Használói igény- és elégedettség 

mérések 
2018. évi 

tény 

2019. évi 

terv 

2019. évi 

tény 

változás %-ban 

előző évhez 

képest 

A használói igény- és elégedettség-

mérések száma 

1 - - - 100 % 

A használói igény- és elégedettség-

mérések során a válaszadó használók 

száma 

80 - - - 100 % 

 

 

VI. GAZDÁLKODÁSSAL KAPCSOLATOS FŐBB ADATOK  
 

Bevételi és kiadási előirányzatok alakulása:  

 

 Pénzügyi adatok (ezer Ft-ra kerekítve)  
2018. 

évi 

tény 

 

2019

. évi 

terv 

2019. évi 

tény 

eltérés 

%-ban 

az 

előző 

évhez 

képest 

Bev

étel 

Az intézmény működési bevétele 626  635 669 + 7 % 

Ebből a könyvtár szolgáltatásaihoz köthető 

bevétel (nem fenntartótól származó bevételek) 626 635 

669 

+ 7 % 

– ebből a késedelmi díjbevétel  46 46 71 + 54 % 

– ebből beiratkozási díjbevétel  131 131 141 + 8 

Támogatás, kiegészítés és átvett 

pénzeszköz 
23.183 

31.538 20.321 - 10,5 % 

– ebből fenntartói támogatás 23.183 31.538 20.321 - 12,5 % 
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– ebből felhasznált maradvány - - - - 

– ebből pályázati támogatás - - - - 

– a pályázati támogatásból EU-támogatás - - - - 

Egyéb bevétel összesen  -  - - - 

Bevétel összesen  23.809 32.173 20.990 - 12 % 

Kia

dás 

Személyi juttatás  12.460 17.099 11.276 - 11,5 % 

Munkaadókat terhelő összes járulék 2.512 3.322 1.899 - 25 % 

Dologi kiadás     8.225 11.752 7.406 - 10 % 

Egyéb kiadás -  - 409 - 

Kiadás összesen  23.809 32.173 20.990 - 12 % 

 

 

 

Dátum: 2020. 02. 26. 

         …………………………. 

aláírás 

                 Intézményvezető 

 

 

 

Dátum: 2020. 02. 26. 

……………………………….. 

         aláírás 

        Fenntartó



2. melléklet a …. /2020.(IX.24.) határozathoz 
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