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A könyvtár működési szabályzata a közoktatásra vonatkozó szabályokat és a 
könyvtárakra vonatkozó előírásokat egyaránt figyelembe veszi. 

Ezek a következők:  
1997.évi CXL. törvény a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári 
ellátásról és a közművelődésről,  
1993. évi LXXIX. Törvény a közoktatásról, 2003. évi LXV. 
Törvénymódosítása; 
11/1998. (VI. 8.) MKM rendelet, valamint ennek módosításáról szóló, 
16/1998. (IV.8.) MKM rendelet; 
64/1999 (IV. 28.) Korm. rendelet a nyilvános könyvtárak jegyzékének 
vezetéséről, 
6/2001. (I. 17.) Korm. rendelet a könyvtárhasználókat megillető egyes 
kedvezményekről, 
3/1975. (VIII. 17.) KM – PM számú együttes rendelet a könyvtári állomány 
rendezéséről és állományból való törléséről szóló szabályzat; 
2012. évi XXXVII. Törvény a tankönyvpiac rendjéről; 
11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet a nevelési-oktatási intézmények 
működéséről;  
valamint a költségvetési törvény. 

201 1 .  évi 1 90.  törvény a nemzeti köznevelésről 

20/2012.(VIII.31.) EMMI r. 163-167.§ (1) Az iskolai , kollégiumi könyvtár 
gyűjteményének fejlesztéséről. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
A könyvtárra vonatkozó azonosító adatok 
 
   1 . A könyvtár neve: Móricz Zsigmond Általános Iskola Kertvárosi 
Tagintézmény Könyvtára 
Címe: Nyíregyháza, Könyök u. 1/A. 
 
A Móricz Zsigmond Általános Iskola Kertvárosi Tagintézmény Könyvtára kettős 
funkciójú, közművelődési és iskolai könyvtár.  
Fenntartója és felügyeleti szerve:  a  Klebelsberg  Intézményfenntartó Központ 
Nyíregyháza  Tankerülete és  Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 
 
1. Szaktanácsadását, módszertani segítését a Móricz Zsigmond Megyei és 

Városi Könyvtár látja el. 
 
2. Az iskola vezetője biztosítja a könyvtár működésének és 

továbbfejlesztésének feltételeit. Gondoskodik arról, hogy az iskola 
tantestülete a könyvtárral tevékenyen működjön együtt annak érdekében, 
hogy a tantervben megfogalmazott könyvtári- informatikai célkitűzések 
megvalósuljanak.  

 
2. Tárgyi és személyi feltételek: 

 
2.1. Az iskolai könyvtár 80 m2 területen helyezkedik el. 
Két jól elkülöníthető egységből áll. 
50 m2 területen a szabadpolcos kölcsönző- és olvasóterem ,mely a törvényi 
előírásoknak megfelelően legalább egy iskolai osztály ( 25 fő) befogadására 
alkalmas. A kölcsönzési részben a szakirodalom ETO rendben, a szépirodalom 
szerzői betűrendes elrendezésben található.  
A helyben használható dokumentumok 20 .m2 területű helyiségben találhatóak. 
Tartalmazza a kölcsönzésre nem adható kézikönyvtári állományt, a folyóiratokat 
és a  pedagógiai irodalmat. 
A könyvtárnak lehetősége van a számítógépes hálózatra való csatlakozásra , az 
Internet használatára .  
 
2.2Az iskolai könyvtári munkát egy főállású felsőfokú végzettségű  könyvtáros-
tanár  végzi. 
Feladata  a könyvtári kölcsönzés biztosítása, a szakszerű állományalakításról és 
az állomány védelméről való gondoskodás. (Bővebben ld. a munkaköri leírásban.) 

. 



3. A könyvtár gazdálkodása 
Az iskolai könyvtár feladatainak ellátásához szükséges anyagi feltételeket az 
intézmény a költségvetésben biztosítja. A fejlesztésre fordítandó összeg 
megállapításához szükséges az iskolai szintű tervezés. A könyvtár fejlesztésére 
tervezett keretet úgy kell a könyvtár rendelkezésére bocsátani, hogy a 
tervszerű és folyamatos  beszerzés biztosítható legyen. 
Az intézmény vezetője gondoskodik a működéshez szükséges technikai 
eszközökről, irodaszerekről és a szociális feltételekről. 
Az iskolai könyvtár működéséhez szükséges dokumentumok, információhordozók, 
nyomtatványok beszerzése – az iskola költségvetésében biztosított összegből – a 
könyvtáros feladata. 
A könyvtári költségvetés célszerű felhasználásáért a könyvtáros-tanár felelős. 
Ezért csak a beleegyezésével lehet a könyvtár részére a könyvtári keretből 
dokumentumot vásárolni. 
 
4. Az iskolai  könyvtár feladatai 
 
Mint a könyvtári rendszer tagja, a mindenkor érvényes könyvtári jogszabályok, 
szabványok szerint működik.  
 
4. 1 A könyvtár alapfeladatai 
- Gyűjteményének folyamatos fejlesztése, feltárása, őrzése. 
 Az iskola helyi tantervének figyelembevételével a dokumentumok rendszeres 
gyűjtése, azok szakszerű feldolgozása ,őrzése, gondozása és rendelkezésre 
bocsátása , ezzel segítve  az iskolában folyó oktató-nevelő munkát. 
- Az intézmény helyi pedagógiai programja és könyvtár-pedagógiai programja 
szerinti tanórai foglalkozások tartása. Így lehetőségeivel hozzájárul a tanulók 
olvasóvá neveléséhez, önálló ismeretszerző képességük kifejlesztéséhez. 
- A könyvtári dokumentumok egyéni és csoportos helyben használatának 
biztosítása,tájékoztatás nyújtása a dokumentumokról és szolgáltatásokról , mely 
lehetővé teszi a pedagógusok szakirodalmi igényeinek kielégítését és segítséget 
nyújt  rendszeres önművelésükhöz. 
 -A  könyvtári dokumentumok kölcsönzése, beleértve a tartós tankönyvek, 
segédkönyvek kölcsönzését 
- Sajátos eszközeivel támogatja az iskola mindenkori profilját; szolgálja az iskola 
hagyományainak ápolását. 
- 
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4.2.A könyvtár kiegészítő feladatai 
- tanórán kívüli foglalkozások tartása; 
- tájékoztatás nyújtása a nyilvános könyvtárak dokumentumairól, azok 
szolgáltatásairól, 
- a könyvtár rendezvényeket, kiállításokat, könyvtárismereti foglalkozásokat 
tart, igény szerint rendhagyó irodalom órát, vetélkedőket is szervez. 
- számítógépes informatikai szolgáltatást biztosít. 
- részt vesz a könyvtárak közötti dokumentum-és információcserében. 
-  közreműködik az iskolai tankönyvellátás megszervezésében, lebonyolításában 
 
4. 3. A könyvtár szakmai feladatai 
 
4. 3. 1 . Gyűjteményszervezés  
Gyűjtőkörének igazodnia kell a tanított tantárgyak követelményrendszeréhez 
és az intézmény tevékenységének egészéhez. 
A szakszerűen fejlesztett gyűjtemény, az erre épülő saját és a más könyvtárak 
által nyújtotta 
szolgáltatásoknak biztosítania kell: 
• a tanítás-tanulás folyamatában jelentkező szaktanári-tanulói igények 
teljesíthetőségét, 
• a könyvtár-pedagógiai program megvalósíthatóságát. 
 
A folyamatosan, tervszerűen és arányosan alakított állomány tükrözi az iskola: 
• nevelési és oktatási célkitűzéseit, 
• pedagógiai folyamatok szellemiségét, 
• tantárgyi rendszerét, 
• pedagógiai irányzatait, 
• módszereit, 
• tanári-tanulói közösségét. 
A szerzeményezés és apasztás helyes aránya növeli a gyűjtemény információs 
értékét, használhatóságát. 
 
4.3.2.A gyarapítás 
Az iskolai könyvtár állománya vétel és ajándék útján gyarapodik. A gyarapítást 
mindig a nevelőtestülettel együtt kell végezni, a munkaközösség-vezetőkkel, a 
szaktanárokkal. 
 
 



- Vétel 
A vásárlás történhet: 
• jegyzéken megrendeléssel (kiadóktól), 
• a dokumentum megtekintése alapján készpénzes fizetéssel, átutalással 
(könyvesboltoktól, 
kiadói üzletektől, antikváriumoktól, magánszemélyektől). 

- Ajándék 
Az ajándékozás mint gyarapítási mód független a könyvtári költségvetéstől. A 
könyvtár kaphat ajándékot intézményektől, egyesületektől és 
magánszemélyektől. A kiadók által küldött bemutató példányok térítési és 
rendelési kötelezettség nélkül megtarthatók. 
A gyűjteménybe nem illő művek jutalmazásra felhasználhatók. 
A dokumentumokat a leltárba vétellel egy időben el kell látni a könyvtár 
tulajdonbélyegzőjével, leltári számmal és raktári jelzettel 
. 
4.3.3.A leltári nyilvántartás 
- jellege szerint: időleges és végleges,  
- .formája szerint  számítógépes és egyedi nyilvántartás . 
Azokat a dokumentumokat, amelyeket a könyvtár tartós megőrzésre szán, hat 
napon belül végleges nyilvántartásba kell venni. 
A végleges nyilvántartás formái: egyedi és  számítógépes. 
A különböző típusú dokumentumokról külön-külön kell leltári nyilvántartást 
vezetni . 
 
Időleges nyilvántartásba kerülnek mindazok a dokumentumok, amelyeket a 
könyvtár átmeneti időtartamra őriz meg, továbbá a periodikumok. 
Az időleges nyilvántartás formái: egyedi nyilvántartás  
Az időleges megőrzésre minősített dokumentumok körét az idevonatkozó 
rendelet és szabvány nem részletezi, ezért az intézmény igazgatójával 
egyeztetve az alábbiakban határozzuk 
meg: 
• brosúrák,  
• tankönyvek, módszertani segédanyagok, jegyzetek, 
• tervezési és oktatási segédletek, 
• tartalom alapján gyorsan avuló kiadványok, gazdasági és jogi segédletek, 
rendelet- 
és utasításgyűjtemények, törvénykönyvek, pályaválasztási és felvételi 
dokumentumok, 
 
 



-A tartalmilag elavult, a fizikailag megrongálódott dokumentumokat vagy az 
olvasók által elvesztett könyveket selejtezi, törli, kivonja az állományból és ezzel 
kapcsolatban nyilvántartást vezet. 
 4.3.4.Állományapasztás  
A  könyvtáros-tanár rendszeres gyakorisággal ellenőrzi az állományt. 
 
1. Az állomány törlésének okai, indokoltsága: 
Az iskolai leltár állományának apasztása, törlése abban az esetben történhet 
meg, ha 
- a dokumentum tartalmi, szakmai szempontból elavult, 
- a dokumentum a használat következtében elrongálódott, 
- a dokumentum elveszett, megsemmisült, 
- a leltár során hiányként jelentkezett. 
. Az állomány törlésének időbeli hatálya 
Az állomány törlése 
- rendszeres jelleggel (évente), 
- elemi kár, vagy lopás esetén a hiány észlelése időpontjában történik. 
 
2. Az állomány törlésének dokumentálása 
A selejtezendő, vagy egyéb okból törlendő dokumentumokról, típusonként és a 
törlés okának 
feltüntetésével jegyzéket készíteni 3 példányban. 
A törlési jegyzékben fel kell sorolni a 
- a leltári számot, 
- a mű címét, szerzőjét, 
- a dokumentum  nyilvántartási szakjelzetét, 
- a törlés indokoltságát. 
A törlésre vonatkozó jóváhagyást követően az egyedileg nyilvántartott 
dokumentumot ki kell vezetni 
- a katalóguscédulát ki kell emelni a betűrendes és raktári katalógusból. 
A törlési eljárásról szóló jegyzéket  az iskola vezetőjével jóvá kell hagyatni, s 
az engedélyezés után annak egy-egy példányát át kell adni a gazdasági területnek 
könyvelés illetve 
ha szükséges- pénzügyi rendezés céljából. 
4.3.5.A könyvtári állomány ellenőrzése 
Az iskola könyvtári tevékenységének tárgyi, személyi és egyéb ezzel összefüggő 
feltételek biztosításáért az intézmény vezetője, a tényleges könyvtári munka 
szabályszerűségéért, az állomány megőrzéséért, megfelelő kezeléséért pedig a 
könyvtáros a felelős. 
E kötelességből fakadóan a könyvtárosnak rendszeresen ellenőriznie kell az 
állomány hiánytalanságát,a nyilvántartások pontosságát. 



A könyvtári állomány ellenőrzését az iskola leltározási szabályzatában foglaltak 
alapján kell elvégezni. 
. Az ellenőrzés szempontjai: 
- az állományt ellenőrizni kell meghatározott időszakonként, 
- soron kívül kell ellenőrizni, ha az állományt valamilyen okból károsodás éri, 
- állományellenőrzéshez leltározási ütemtervet kell készíteni, 
- a leltározást legalább két személynek kell végezni, 
- az állományellenőrzést nyilvántartások rendezésével, valamint az állományok 
rendezésével elő kell készíteni, 
- az állomány ellenőrzése a dokumentumok és a könyvtári nyilvántartások 
összehasonlításával történik,  
- az állományellenőrzés során fellelt hiányosságokról hiányjegyzéket kell 
összeállítani, 
- a leltár eredményéről jegyzőkönyvet kell felvenni, melyben fel kell tüntetni a 
leltár jellegét (időszaki, soron kívüli), számszerű adatokat és a hiány vagy 
többlet mennyiségét. 
 
4. 6. Az iskolai tankönyvellátás megszervezésével kapcsolatos feladatok  
Az iskolai könyvtár állományába veszi az ingyenes tankönyvellátásra jogosult 
tanulók számára beszerzett tankönyveket, azokat leltári nyilvántartásba veszi, 
majd kikölcsönzi a tanulóknak. 
- követi az ingyenes tankönyvellátásban részesülő diákoknak kiadott kötetek 
számának alakulását,  
- követi a kiadott könyvek elhasználódásának mértékét,  
- a tanév közben lehetőséget biztosít a tanulók számára a tanév közben 
jelentkező, tankönyv-elhasználódásból, tankönyv elhagyásából keletkező hiány 
pótlására.  
 
 
5.Az iskolai  könyvtár gyűjtőköre  
 
Az állomány alakítását, a gyűjtőkörét alapvetően meghatározza a könyvtár 
kettős funkciója, mely szerint a városrész felé közművelődési feladatokat kell 
ellátnia a felnőtt és a gyermek olvasók részére, valamint általános iskolai 
könyvtárként tevékenykednie. Tehát felnőtt-, gyermek- és iskolai könyvtár 
egészséges ötvözetét kell kialakítani úgy, hogy egyik funkció se károsodjék. Az 
állománynak ezt a szemléletet kell tükröznie.  
Az iskolai könyvtárra vonatkozó gyűjtőköri szabályzatot ld. külön mellékletben. 
 
6.A könyvtári állomány elhelyezése 
 



A könyvtár hagyományos dokumentumai szabadpolcon találhatók.  
Elhelyezésük: 
 
 
• Felnőtt szépirodalom 
• Gyermek- és ifjúsági irodalom 
• Ismeretterjesztő és szakirodalom 
• Kézikönyvtár 
 
1. A szépirodalmi művek a Cutter-táblázat alapján betűrendben nyertek 

elhelyezést. A gyerekeknek szóló szépirodalmi könyvek külön polcokra 
kerültek az alábbi felosztás szerint: mesék, versek, regények. 

 
2. 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, ezek a szakkönyvek 
külön polcon kaptak helyet. 

  
3. A kézikönyvtári könyvek az olvasótermi részben találhatók. Besorolási 

rendjüket az ETO és a Cutter-táblázat határozza meg. 
 
A könyvtár jól megközelíthető helyen, az intézmény főbejáratához közel 
található. 
 
 
7. A könyvtár használata és szolgáltatásai 
 
A könyvtár használatának  részletes szabályait, a beiratkozás módját 
szabályzatunk 2. sz. melléklete tartalmazza. 
 
 
A könyvtár legfőbb feladata, hogy a kölcsönzési időben lehetővé tegye a 
gyűjteménye használatát.  

A használatra jogosultak köre 
 
A könyvtár kettős funkciójából adódóan nyilvános könyvtár, tehát szolgáltatásait 
bárki igénybe veheti. Ebből következik, hogy a könyvtár használói az iskola 
tanulói, dolgozói, valamint a településrész lakói. 
 Használata beiratkozáshoz kötött, melynek díja nincs. 



A használat módjai 
 
1. Helyben használat 
 
2. Kölcsönzés  

 
3. Csoportos használat: A könyvtár által szervezett programok (versenyek, 

vetélkedők, előadások) nyilvánosak, beiratkozás nélkül látogathatók. A 
könyvtárban délelőttönként lehetséges a  könyvtárhasználati órák 
lebonyolítása. 

A könyvtár házirendje 
 
A könyvtár házirendjét ld. a külön mellékletben ill. a könyvtárban kifüggesztve.  
 

 
8.A könyvtár munkarendje 
 
A könyvtár minden munkanap nyitva tart.  
 
A könyvtár nyitva tartása: 
 
Az iskolai könyvtár működése szorosan igazodik a tanév rendjéhez, ezért a 
tanítás ideje alatt, a tanítási napokon az olvasók rendelkezésére áll, az iskolai 
szünidőben pedig zárva tart.  
A kettős funkcióból adódóan azonban a tanítás nélküli munkanapokon is nyitva van 
a  könyvtár. 
    
 
 
ZÁRÓ – RENDELKEZÉS  
A nevelési-oktatási intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatában kell 
meghatározni az iskolai könyvtár működési rendjét, tehát az iskolai könyvtár 
Működési Szabályzata az iskola Szervezeti és Működési Szabályzatának részét 
képezi.  
A szabályzat hatálya kiterjed a könyvtárosra, a könyvtár szolgáltatásait 
igénybevevők körére és mindazokra, akik a könyvtárral kapcsolatban 
tevékenységet végeznek.  
A szabályzat gondozása a könyvtáros feladata, aki köteles a jogszabályok 
változása esetén, valamint az iskolai körülmények megváltozása miatt szükséges 
módosításra javaslatot tenni.  



A szabályzatot az iskola igazgatója a jogszabályban előírtak alapján 
módosíthatja.  
Az iskolai könyvtár működési szabályzata a jóváhagyás napján lép életbe.  
Az iskolai könyvtár SZMSZ- részét  képezi  

-  a Könyvtár- pedagógiai Program  
-  a Könyvtár Gyűjtőköri Szabályzata  
-  az iskolai könyvtár működési szabályzatának alapdokumentumai , 

mellékletei 
 
A működési szabályzatot készítette: Csehné Szántó Hedvig iskolai könyvtáros,  
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