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2. számú melléklet 

 

Az Iskolai Könyvtár Szervezeti és Működési Szabályzata 

 

+ tankönyvtári szabályzat 

+ gyűjtőköri szab. 

+ szobaleltár 

 

1. Jogszabályi hivatkozások 

A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény  

A 2003. évi LXVI. törvény a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. Törvény módosításáról 

A 3/1975. (VIII. 17.) KM–PM rendelet  

A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény és módosításai 

2011. évi CXC törvény a nemzeti köznevelésről 

110/2012. (VI. 24.) korm. rendelet 

20/2012. (VIII. 31.) EMMI 64. 

2012. évi CXXC. törvény a tankönyvpiac rendjéről szóló 2001. évi XXXVII. törvény 

módosításáról. 

51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet  

 

2. Az iskolai könyvtáradatai 

Sashegyi Arany János Általános Iskola és Gimnázium Könyvtára 

Cím: 1124 Budapest, Meredek u. 1.  

Telefon: 319-33-79/111  

 

A könyvtár az iskola második emeletén önálló helyiségben, 2 teremben, 197 m
2
 területen 

helyezkedik el. A könyvtárhoz tartozik 2 (tankönyv) raktározásra szolgáló helyiség, egyik 

közvetlenül a könyvtári termek mellett, másik az 1. emeleten. 

 

Az iskolai könyvtár a Sashegyi Arany János Általános Iskola és Gimnázium szervezetében 

működik. Fenntartásáról és fejlesztéséről az iskolát fenntartó Közép-Budai Tankerületi 

Központ gondoskodik.  A szakszerű könyvtári szolgáltatások kialakításáért a könyvtárat 

működtető iskola és a fenntartó közösen vállal felelősséget. 

 

3. Az iskolai könyvtár működésének célja és feladatai 

Az iskolai könyvtár alaptevékenysége a gyűjtőkörébe tartozó dokumentumok (könyvek, 

időszaki kiadványok, audiovizuális dokumentumok) és egyéb információhordozók tanári és 

tanulói igényeket figyelembe vevő beszerzése, gyűjtése, szakszerű feldolgozása, őrzése és 

rendelkezésre bocsátása.  

Könyvtárunk, mint a könyvtári információs rendszer tagja a hatályban lévő könyvtári 

jogszabályok szerint működik. Célja az iskolában folyó oktatási-nevelési munka segítése. 

Ehhez kapcsolódóan elsődleges feladata saját eszközeivel hozzájárulni az iskola 

működéséhez, a pedagógiai program megvalósításához, a neveléshez, tanításhoz, tanuláshoz 
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és a szabadidő tartalmas eltöltéséhez: a fenti célokhoz szükséges dokumentumok rendszeres 

gyűjtése, feltárása, megőrzése. Biztosítania kell az intézményben a könyvtári rendszer 

szolgáltatásainak elérését és használatát, a könyvtár-pedagógiai tevékenységet és a 

könyvtárhasználati ismeretek oktatását.  

Az iskolai könyvtár állományának rendelkezésre bocsátásával és a könyvtári pedagógiai 

programon keresztül segíti és támogatja az iskolai oktató-nevelő munkát: 

 a tanulást, művelődést és tartalmas szabadidős programokat, 

 az olvasásra nevelést és szövegértés fejlesztését, 

 könyvtári-informatikai műveltség szerzését, 

 a nyomtatott és elektronikus dokumentumok közötti tájékozódást, önálló és tudatos 

információszerzést, 

 a versenyfelkészülést. 

Az iskolai könyvtár ezen kívül  

 részt vesz a tankönyvellátásban, 

 a pedagógusok számára pedagógiai szakirodalmat tárol, 

 archívumként működik (iskolai dokumentumok tárolása: Pedagógiai Program, a 

Házirend és a Szervezeti és Működési Szabályzat; iskolatörténet, újságok), 

 könyvtári órák, versenyek, rendezvények helyszínéül szolgál. 

A könyvtár rendeltetésszerű működésének feltételei (felszerelés ellátottság): rendezett 

könyvtári helység, tárolásra és tanulásra alkalmas könyvtári bútorzat, könyvek, újságok és 

időszaki kiadványok, AV dokumentumok, számítógépek és laptopok a könyvtárosok és az 

olvasók számára, könyvtári szoftver. 

Az iskolai könyvtár és a könyvtárosok kiegészítő feladatai a fenti célokhoz kapcsolódóan, az 

állomány gondozása és a könyvtári szolgáltatások működtetése. 

 

4. Az iskolai könyvtár gazdálkodása  

Az iskolai könyvtár működésének feltételeit és anyagi szükségleteit a fenntartó törvényi 

kötelessége biztosítani és fedezni. 

A könyvtáros feladata az igények gyűjtése és a könyvtári dokumentum ellátás tervezése, a 

fenntartón kívüli financiális források (alapítványok, pályázatok) felhasználása. 

 

5. Az iskolai könyvtár gyűjtőköre 

A gyűjtőköri táblázatok az SZMSZ végén találhatók. 

 

6. Állományalakítás 

Az állomány tükrözi az iskola pedagógiai szellemiségét.  

Az állomány nyilvántartásai 

A könyvtárba bekerülő könyveket a címleltárkönyvben és az elektronikus katalógusban (vagy 

az azt helyettesítő elektronikus nyilvántartásban, Excelben) is rögzíteni kell. 

A tankönyveket külön elektronikus nyilvántartásba vesszük (ideiglenes csoportos), ennek 

nyomtatott változata szolgál tankönyves leltárkönyvként. 

Szükség szerint audiovizuális és brosúra leltárkönyvet is fenntartunk. 
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A régi címleltárkönyvek hiánya miatt újak indítása szükséges. Az állomány számítógépes 

feldolgozása folyamatos napi feladat, melyet a könyvtáros munkaidőn belül lát el. 

 

Gyarapítás 

A beszerzés forrásai: A könyvtár állománya vétel és ajándékozás útján növekszik. 

Az állomány gyarapítását és éves költségvetését tervezni kell. A gyűjtemény gyarapítására 

fordítható összegek felhasználásáért a könyvtáros felelős. A könyvtár állományába csak a 

könyvtáros tudtával, gyűjtőkörbe tartozó dokumentum kerülhet. 

 

A dokumentumok állományba vétele 

A dokumentumokat a leltárba vétellel egyidőben el kell látni a könyvtár 

tulajdonbélyegzőjével, leltári számmal, raktári jelzettel. A leltári nyilvántartás jellege szerint 

lehet időleges és végleges, formája szerint egyedi vagy összesített. Dokumentumtípusok 

szerint nyilvántartásba vesszük: 

 könyvek: egyedi, végleges; 

 újságok: cím szerint, ideiglenes, csoportos; 

 brosúra: egyedi, ideiglenes (törlési jegyzőkönyvben nem kell feltüntetni); 

 tankönyvek: ideiglenes, csoportos (beérkezés éve szerint); 

 tanári példányok: ezek tanári munkaeszközök, nem vesszük állományba; 

 AV: egyedi, végleges. 

A végleges nyilvántartás formái: leltárkönyv (címleltárkönyv), számítógépes katalógus. 

Időleges nyilvántartás 

A gyorsan avuló tartalmú, elhasználódó, egy ívnél kisebb terjedelmű kiadványokról brosúra-

nyilvántartás vezetendő. 

Az időleges megőrzésre szánt dokumentumok nem leltárkötelesek, de ezekről is nyilvántartást 

kell vezetni (újság-, brosúra- és tankönyvleltár). 

Az állományalakítás során a könyveken kívül külön gondot kell fordítani a folyóirat-állomány 

évi rendszeres előfizetésére.  

AV-, illetve elektronikus dokumentumok: a könyvtár állományának szerves részét képezik az 

Leltárba vételük a könyvekhez hasonlóan történik, külön AV leltárkönyvbe kerülnek. 

 

Az állományapasztás 

Az állomány apasztása az állomány gyarapításával egyenrangú feladat, s a kettő együtt képezi 

a gyűjteményszervezés folyamatát. 

Dokumentumok az alábbi okok miatt törölhetők az állományból:  

- tervszerű állományapasztás: az elavult és felesleges dokumentumok folyamatos kivonása, 

- természetes elhasználódás, 

- hiány: elháríthatatlan esemény, kölcsönzés közben keletkezett és állományellenőrzési hiány. 

Az olvasó által elveszített dokumentumot az olvasónak pótolnia kell, lehetőleg azonos 

példánnyal. Ha ez nem lehetséges, a könyvtáros megítélése szerint választott dokumentummal 

pótolható. A könyvtár nem fogad el kártérítést, pénzforgalommal nem foglalkozik. 
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Az állománykivonás, törlés ügymenete, nyilvántartása 

 az adott dokumentumon jelezni kell a selejtezés/törlés tényét 

 dokumentumtípus szerint bontott törlési jegyzőkönyvet készíteni 

 törölni a leltárkönyvből és a számítógépes katalógusból  

 törlési jegyzőkönyv készítése, amelyet nyomtatott formában kell elhelyezni. 

A könyvek értékével csökkenteni kell az állomány összértékét.  

 

A könyvtári állomány védelme 

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

nyilvántartásból való kivezetése során biztosítani kell. 

Az állományvédelem nyilvántartásai: leltárkönyv, állományellenőrzési (leltári) 

jegyzőkönyvek, kölcsönzési nyilvántartások (füzetes), törlési jegyzőkönyvek.  

A könyvtáros-tanár a rábízott könyvtári állományért, rendeltetésszerű működéséért az 

intézmény/fenntartó által biztosított személyi és tárgyi feltételek keretein belül anyagilag és 

erkölcsileg felelős  

(ld. Függelék: Munkaköri leírás).  

A könyvtáros tudta nélkül könyvet kivinni nem szabad! 

A könyvtári helyiségekben csak a könyvtáros vagy a könyvtárért felelős igazgatóhelyettes 

tudtával tartózkodhat olvasó vagy lehet órát tartani. A könyvtári kulcshoz rajtuk kívül másnak 

hozzáférése nincs. A könyvtári rendezvényeket, helyhasználatot legalább 1 nappal előbb 

jelezni kell. 

A könyvtár céljait szolgáló helyiségekben be kell tartani a tűzrendészeti szabályokat. 

Szigorúan ügyelni kell a könyvtár tisztaságára. A dokumentumokat védeni kell a fizikai 

ártalmaktól. 

 

Az állomány jogi védelme 

A könyvtáros-tanár felel a gyűjtemény tervszerű, folyamatos gyarapításáért, a könyvtári keret 

felhasználásáért. Hozzájárulása nélkül nem kerülhet a könyvtárba dokumentum.   

A leltári fegyelem megköveteli a nyilvántartások pontos, naprakész vezetését. 

A könyvtáros-tanár felelősségre vonható a hiányért, ha: 

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

szabályait, 

- kötelességszegést követett el, 

- a leltározáskor mutatkozó hiány túllépte a megengedett mértéket. 

A tanulók és az iskolai dolgozók tanuló- és munkaviszonyát csak az esetleges könyvtári 

tartozás rendezése után lehet megszüntetni.  

A szaktanárok részére létesített letéti állományt névre szólóan kell átadni. Ha az intézmény 

által biztosított hely vagyonvédelmi szempontból dokumentumtárolásra alkalmas, a 

dokumentumokért az átvevő tanár anyagilag felelős. 

A könyvtár kulcsai a könyvtáros-tanárnál helyezendők el. A kulcsok csak indokolt esetben, az 

intézmény vezetőjének és a könyvtárért felelős igazgatóhelyettesnek adhatók ki. 
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Az állomány ellenőrzése 

A könyvtári állomány leltározása mennyiségi felvételt jelent, melynek során a gyűjtemény 

dokumentumait tételesen kell összehasonlítani az egyedi nyilvántartással. Az 

állományellenőrzés módját, menetét, lebonyolítását meg kell tervezni. A könyvtár revízióját 

az intézmény vezetője rendeli el, kivéve személyi változás esetén, amikor az átvevő 

könyvtáros is kezdeményezheti az állományellenőrzést. Soron kívüli leltározást rendelhet el a 

fenntartó: személycsere esetén, költözés során, lopási kár gyanúja miatt. 

 

A könyvtári állomány elhelyezése, tagolása, letétek   

A helyben olvasásra, a könyvtári foglalkozások megtartására olvasóhelyet kell kialakítani.   

A könyvtári állomány tagolása 

Az iskolai könyvtár könyv- és folyóirat-állományát (szépirodalom, ismeretterjesztő, gyermek-

ifjúsági) a rendelkezésre álló helyiségekben, szabadpolcon helyezzük el. A tankönyvekhez a 

raktárhelyiségekben, kizárólag a könyvtárosok segítségével lehet hozzáférni. 

1. raktárhelyiség: tankönyvek, szótárak, 

2. raktárhelyiség: tankönyvek 

A kézikönyvtári könyvek csak indokolt esetben, a könyvtáros külön engedélyével, egy 

hétvégére vagy 2 munkanapra kölcsönözhetők. 

 

A könyvtári állomány feltárása és raktározása 

Az állomány feltárása elektronikus katalógus nélkül, a régi cédulakatalógus felszámolása 

után nem megoldható. 

A könyvtár állományának feltárásáról a meglevő állomány felméréséig (leltározás 

befejezéséig) nem lehet érdemben rendelkezni. 

(Az állomány leltározása folyamatban van. Cédulakatalógus nincs, a leltárkönyvek nem 

elérhetők, a Kolibri számítógépes katalógus pontatlan és megbízhatatlanul működik.) Célunk 

egy betűrend, ETO és tárgyszó, ill. felhasználók szerint is kereshető katalógus felállítása, 

amely az egyes példányok egyszerűsített bibliográfiai leírását, raktári jelzetét és fizikai 

elhelyezését is feltünteti. 

A könyvtári állomány tartalmi feltárásának eszköze az Egyetemes Tizedes Osztályozás és a 

tárgyszójegyzék. 

A raktári jelzetet rá kell vezetni a dokumentumra és a dokumentum összes katalógus 

cédulájára. A dokumentumok elhelyezése a raktári jelzet alapján történik. A raktári jelzet 

mellett azt is jelölni kell, hogy a dokumentum kölcsönözhető-e vagy sem, illetve a felnőtt- 

vagy a gyermekkönyvtárban kap-e helyet.  

 

7. Az iskolai könyvtár szolgáltatásai  

A használati szabályokat a házirend tartalmazza. 

Az iskolai könyvtár elsődleges feladata, hogy gyűjteményét a tanulók és a pedagógusok 

számára, a tanítás ideje alatt és a tanítási órán kívül elérhetővé tegye. 

Az iskolai könyvtár korlátozottan nyilvános könyvtár, olvasói az iskola tanulói és dolgozói, 

akik a könyvtárhasználat szabályainak elfogadásával válnak olvasóvá. A könyvtár használói 

anyagi felelősséget vállalnak a helyben olvasott vagy kölcsönzött könyvekért. 
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A könyvtár nyitva tartása: 

hétfő 9-15 

kedd 8-14 

szerda 8-14 

csütörtök 9-15 

péntek 8-14 

 

Kölcsönzés 

A muzeális értékű és a kézikönyvtári könyvek nem kölcsönözhetők.  

A kölcsönzési idő 2 hét, amely kétszer meghosszabbítható. 

Az egyszerre kivehető könyvek száma: 

 1.–4. osztály: 1, 

 5.–8. osztály: 2, esetenként (pl. versenyre, pályázatra készülőknek) három, 

 9.–12. osztály: 3, esetenként (pl. versenyre, pályázatra készülőknek) négy. 

A könyvtár nyitvatartása az itt tartott órák, programok vagy egyéb rendkívüli körülmények 

miatt módosulhat. A változást a könyvtári hirdetőtáblán jelezni kell. 

A könyvtárban tartandó programokat a könyvtárossal legalább 1 nappal előre egyeztetni kell. 

 

Záró rendelkezések 

Az iskolai könyvtár az iskola szerves része. Az iskolai könyvtár működési szabályzata az 

iskola működési szabályzatának mellékletét képezi. A jelen szabályzatban nem említett 

kérdésekben az iskola működési szabályzatában foglaltak szerint kell eljárni. A szabályzat 

hatálya kiterjed a könyvtáros-tanárra, a könyvtár szolgáltatásait igénybe vevők körére és 

mindazokra, akik a könyvtárat érintő tevékenységet végeznek. 

A szabályzat gondozása a könyvtáros-tanár feladata, aki köteles: 

- a jogszabályok változása esetén, továbbá, 

- az iskolai körülmények megváltozása miatt szükségessé váló módosításra javaslatot tenni. A 

szabályzatot az intézményvezető a jogszabályban előírtak alapján módosíthatja. Az iskolai 

könyvtár működési szabályzata a jóváhagyás napján lép életbe.  

 


