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1. Bevezető

Könyvtári tanulmányaim kezdete óta áll érdeklődésem középpontjában az olvasási, 

könyvtárhasználati szokások vizsgálata, illetve az olvasás iránti kedv felkeltése. Főiskolai 

szakdolgozatomban a gyermekek olvasóvá nevelésével foglalkoztam. Egyetemi éveim során 

már a szekszárdi Illyés Gyula Megyei Könyvtárban dolgoztam, ahol kölcsönzői munkaköröm 

mellett nagyjából napi hat órában vettem részt a kistérségi munkában, állománygyarapításban, 

és az állomány gondozásában (leltározás, katalogizálás, selejtezés). Egyetemi 

diplomamunkámhoz ez adta az ötletet, kérdőíves vizsgálatot végeztem az olvasók és a 

könyvtárosok körében, kíváncsi voltam arra, milyen fogadtatása volt az ellátó rendszernek 

kistérségünk településein.

Az azóta eltelt időben kistérségi hálózatgondozói munkakörben dolgozom a 

könyvtárban. Ebben a dolgozatban az utóbbi négy év eredményeit szemléltetem. Honnan 

indultunk, hova jutottunk, van-e hiányosság, szükséges-e a változás/változtatás. Hiszek abban, 

hogy ezekre a könyvtárakra igény és szükség van, a falusi embereknek kell egy hely, ahova 

bemehetnek, ahova tartozhatnak, ahol együtt lehetnek. Könyvtárak voltak, vannak és 

remélem, lesznek is. Változik a környezetünk, változnak a technológiák, ezzel lépést kell 

tartanunk, de:

„Óh ne mondjátok azt, hogy a Könyv ma nem kell,

hogy a Könyvnél több az Élet és az Ember:

mert a Könyv is Élet, és él, mint az ember -

így él: emberben könyv, s a Könyvben az Ember.”

/ Babits Mihály: Ritmus a könyvről/

Babits versét 1929-ben írta, akkor még nem volt internet, nem volt információs vagy 

tudásalapú társadalom. Ma már máshogy kell fogalmaznunk, ma már az információ hordozója 

nem csupán a könyv, hanem a CD, CD-ROM, DVD és néhány már elavult adathordozó 

(audio kazetta, VHS), valamint az egyre népszerűbb internet. A mai, modern társadalomban 

fontossá vált a tudás, az élethosszig tartó tanulás, amelynek egyik jelentős alapintézménye a 

könyvtár, az információ tárháza. Sok tanulmány születik arról, hogy van-e a könyvtárnak 
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jövője, vagy az eVilág térhódításával háttérbe szorul. Lépést kell tartani a modern 

technikával, a hagyományos könyvtári szerepek mellé újak rendelődnek. Fontos, hogy 

ezekhez kortól, településtől függetlenül bárki, bárhol hozzáférjen.

Nagyon fontos, hogy a leszakadó, hátrányos helyzetű kistelepülések is ugyanolyan 

lehetőségeket kapjanak, mint a városokban élők. Emiatt szükség van egy ellátási rendszer 

kialakítására, hiszen a kisebb falvak nem tudnak a nyilvános könyvtári feladatoknak eleget 

tenni, és így az új igényeknek megfelelő könyvtárat működtetni. 

A dolgozatban a jogi háttér és a Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer elméletének 

bemutatása után a szekszárdi kistelepülési könyvtárellátási gyakorlatot ismertetem, az elmúlt 

négy év pozitív vagy negatív eredményeivel. A kistérségi társulások keretében igénybe vehető 

mozgókönyvtári normatívát rendkívül fontosnak tartom, ennek hiányában ezen települések 

olvasóinak könyvtári ellátása sehol sem tartana. Ez az információs esélyegyenlőség 

kivívásában egy nagyon fontos eszköz, amely lehetővé teszi a könyvtári állományok 

frissítését, folyóiratok megrendelését, könyvtárközi kölcsönzések ingyenes igénybe vételét. 

Nem célom szociológiai elemzéseket, értékeléseket végezni, csupán egy helyzetképeket 

kívánok mutatni.
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2. A kistelepülések könyvtári ellátásának jogi háttere

A Magyar Alkotmány XII. fejezetének 70/F. § 1-2. bekezdése1 szerint:

„(1) A Magyar Köztársaság biztosítja az állampolgárok számára a művelődéshez való 

jogot.

(2) A Magyar Köztársaság ezt a jogot a közművelődés kiterjesztésével és általánossá 

tételével, az ingyenes és kötelező általános iskolával, képességei alapján mindenki számára 

hozzáférhető közép- és felsőfokú oktatással, továbbá az oktatásban részesülők anyagi 

támogatásával valósítja meg.”

E jog megvalósításához való lehetőséget az államnak és az önkormányzatoknak 

közintézmények (iskola, könyvtár, művelődési ház stb.) fenntartásával kell biztosítania. Az 

1997. évi CXL. törvény 64. § 1-2. bekezdése szerint: 

„(1) A települési és a megyei könyvtári ellátás biztosítása a helyi önkormányzatok 

kötelező feladata.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott feladatot a községi, városi, megyei jogú városi 

önkormányzat nyilvános könyvtár fenntartásával, vagy önkormányzatok közötti társulásban 

nyilvános könyvtár fenntartásával, vagy nyilvános könyvtár szolgáltatásának megrendelésével 

teljesítheti.”2

A könyvtári terület 2003-2007 stratégiai céljai közt a figyelembe veendő új kihívások 

közt szerepelnek a kistelepülések könyvtárhasználói, mert a kiskönyvtárak nem egyenrangú 

partnerek a könyvtári rendszerben.3 A kitűzött stratégiai célok között szerepelt a regionális 

                                               
1 1949. évi XX. törvény: A Magyar Köztársaság Alkotmánya 

URL: http://jab.complex.hu/hjegy.php?docid=94900020.TV (2011. 04. 17.)

2 1997. évi CXL. törvény a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről.
URL: http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=99700140.TV (2011. 04. 17.)

3 Skaliczki Judit: Az információs esélyegyenlőség és a demokrácia helye: a könyvtár. A könyvtári terület 
stratégiai céljai 2003-2007 között. Tudományos és műszaki tájékoztatás: könyvtár- és információtudományi 
szakfolyóirat, 2003. 9-10. sz. p. 379.
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könyvtári ellátás fejlesztése, ennek egyik alappillére az Országos Dokumentumellátási 

Rendszer4 (ODR) kialakítása, illetve fejlesztése. 

Azért olyan lényeges ez a kérdés, mert hazánkban a lakosság közel egyharmada él ezer 

fő alatti településen. 

Mi volt a valóság 2003-ban? A legfontosabb adatok5:

- A hazánkban működő települési könyvtárak 90%-a községi könyvtár. 

- Ha a községek lakónépességi megoszlását nézzük, 5000 lakos feletti községben a 

népesség 1%-a lakik, 3000 – 5000 lakosú településen 6%, 1000 – 3000 lakosú faluban 

32%, és 61% lakik olyan településen, ahol a lélekszám nem éri el az 1000 főt. 

- A könyvtárak többsége nem alkalmas könyvtári célra (kicsik, nehezen 

megközelíthetőek, a berendezés alkalmatlan könyvtári feladatok ellátására).

A községi könyvtárak 24,1% nem rendelkezik állománygyarapításra fordítható 

összeggel! 17% 50 000 Ft-nál kevesebbet, 14,6% 50 – 100 000 Ft-ot, 31,8% 100 000 –

500 000 Ft-ot, 9,8% 500 000 – 1 000 000 Ft-ot fordít erre a célra, és csak 2,3% 

rendelkezik több mint 1 000 000 Ft-tal, amit erre tud költeni.

- A települési könyvtárak olvasói közül 22% iratkozott be községi könyvtárba, 44% 

városi és 22% megyei könyvtárba. Ez az adat jelzi azt, hogy igény van a kistelepülési 

könyvtári ellátásra.

A stratégia részeként elindult az azóta is működő Könyvtárellátási Szolgáltató 

Rendszer, amelyet a következő fejezetben ismertetek.

                                               
4 „Az ODR alapelve az, hogy az igényelt dokumentumot a könyvtárhasználó minél előbb megkapja, 
függetlenül mind az igénylő, mind a dokumentum hollététől.” (Forrás: Skaliczki Judit: Az információs 
esélyegyenlőség és a demokrácia helye: a könyvtár. A könyvtári terület stratégiai céljai 2003-2007 között. 
Tudományos és műszaki tájékoztatás: könyvtár- és információtudományi szakfolyóirat, 2003. 9-10. sz. p. 376.)

5   Könyvtári fejlesztési koncepció a községekben, különösen a kistelepülésen élők számára. In.: 
Könyvtárellátási szolgáltató rendszer (KSZR). Tájékoztató a kistelepülések könyvtári ellátásáról. Szerk. Richlich 
Ilona. Az Oktatási és Kulturális Minisztérium megbízásából kiadja a Könyvtári Intézet. Budapest, 2006. p. 7-10.
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Ennek folytatásaként a könyvtári terület újabb stratégiai tervében (2008-2013) is 

kiemelkedő szerepet játszik a kistelepülések könyvtári ellátása. A Portál Program egyik 

kulcsterülete a „Vidékfejlesztési projekt a kistelepülések és falvak számára”. Eszerint megyei 

könyvtárak vagy nagyvárosi könyvtárak szolgáltatásainak megrendelésével, vagy 

könyvtárbusszal, vagy könyvtárépülettel kell minden faluban egy olyan portát üzemeltetni, 

ahonnan minden információ és dokumentum elérhető. „A projekt hatásaként a falvakban élők 

is ugyanahhoz az információ és dokumentumvagyonhoz férhetnek hozzá, mint a nagyobb 

települések lakói.”6

                                               
6 Skaliczki Judit: Portál Program

URL: http://www.allamreform.hu/letoltheto/oktatas/hazai/portal_program.pdf (2011. 04. 17.)



8

3. Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer

A Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer (továbbiakban KSZR) a rendszerben működő 

könyvtári szolgáltatások egyik alrendszere. Célja, hogy a községekben élők közvetve vagy 

közvetlenül hozzáférhessenek egy minőségi könyvtári ellátáshoz.7 Kialakulásának előzménye 

volt a már említett 1997-es CXL. könyvtári törvény, illetve a könyvtári terület 2003 és 2007 

közötti időszakra vonatkozó stratégiai céljai.

3.1. Ellátási formák8

 Önálló könyvtár fenntartása

Ez az ellátási forma a 3000 – 5000 fős településeket érinti. Ebben az esetben a 

települési önkormányzat biztosítja a saját költségvetést, a szakszemélyzetet, a 

dokumentumbeszerzést önállóan végzi. A KSZR csak kiegészítő szolgáltatásokat 

(könyvtárközi kölcsönzés, rendezvények, továbbképzések) biztosít. 

 Könyvtári szolgáltató helyek biztosítása

1000 – 3000 fős településeken ajánlott ellátási típus, ez esetben a települési 

önkormányzat nem tart fenn önálló könyvtárat, hanem szolgáltatási szerződést köt egy 

nagyobb (megyei vagy városi) könyvtárral. A szolgáltató könyvtár biztosítja a 

megrendelt könyvtári szolgáltatásokat, mint pl. feldolgozott könyveket, folyóiratokat, 

egyéb dokumentumokat, továbbképzéséket stb. biztosít. A települési önkormányzat 

szolgáltató helyet biztosít (szolgáltató hely egyéb szervezet, mint pl. teleház is lehet), a 

könyvtárost vagy az önkormányzat alkalmazza, vagy a KSZR-től megrendeli.

                                               
7 Ramháb Mária: a Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer. In: Könyvtárellátási szolgáltató rendszer (KSZR). 
Tájékoztató a kistelepülések könyvtári ellátásáról. Szerk. Richlich Ilona. Az Oktatási és Kulturális Minisztérium 
megbízásából kiadja a Könyvtári Intézet. Budapest, 2006. p. 38.

8 Könyvtári fejlesztési koncepció a községekben, különösen a kistelepüléseken élők számára. In: 
Könyvtárellátási szolgáltató rendszer (KSZR). Tájékoztató a kistelepülések könyvtári ellátásáról. Szerk. Richlich 
Ilona. Az Oktatási és Kulturális Minisztérium megbízásából kiadja a Könyvtári Intézet. Budapest, 2006. p. 10-11.



9

 Könyvtárbusz működtetése

1000 fő alatti településeken ajánlott, elsősorban ott, ahol aprófalvas települések 

vannak. 

3.2. A KSZR tagjai9

 Szolgáltató könyvtárak

Megyei könyvtárak, amelyek gondoskodnak a lakosság könyvtári ellátásáról, illetve 

városi könyvtárak, melyek a megyei könyvtár koordinálásával alkalmasak ennek a 

feladatnak az ellátására.

 Megrendelő önkormányzatok (vagy önkormányzati társulások)

 Szolgáltatást fogadók

Kistelepülési könyvtárak, könyvtári szolgáltató helyek, teleházak, mozgókönyvtári 

állomáshelyek.

3.3. A megrendelhető szolgáltatások10

Az önkormányzat a szolgáltató könyvtárral szerződést köt bizonyos szolgáltatásokra. Ezek a 

következők lehetnek:

                                               
9 Könyvtári fejlesztési koncepció a községekben, különösen a kistelepüléseken élők számára. In: 
Könyvtárellátási szolgáltató rendszer (KSZR). Tájékoztató a kistelepülések könyvtári ellátásáról. Szerk. Richlich 
Ilona. Az Oktatási és Kulturális Minisztérium megbízásából kiadja a Könyvtári Intézet. Budapest, 2006. p. 11.

10 Ramháb Mária: a Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer. In: Könyvtárellátási szolgáltató rendszer (KSZR). 
Tájékoztató a kistelepülések könyvtári ellátásáról. Szerk. Richlich Ilona. Az Oktatási és Kulturális Minisztérium 
megbízásából kiadja a Könyvtári Intézet. Budapest, 2006. p. 41-42.
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 Alapszolgáltatások: 

Dokumentum-ellátás, -szolgáltatás, az Országos Dokumentumellátási Rendszer 

szolgáltatásait bevonva. Ennek célja, hogy bővüljön az új dokumentumok 

hozzáférhetősége; a legkisebb munkaráfordítással valósuljon meg a dokumentumok 

egységes nyilvántartásba vétele, illetve a rendszeres állományellenőrzés; a 

szétaprózott, drága, sokszor szakszerűtlen állománybeszerzést váltsa fel a szakszerű, 

kedvezményes, helyi igényeket figyelembe vevő gyarapítás; a szolgáltató könyvtár 

honlapján és a Magyar Országos Közös Katalógusban lelőhely szerint 

visszakereshetők legyenek a megyében megtalálható dokumentumok; a dokumentum-

ellátást egészítse ki a tudatos ODR-használat.

Információszolgáltatás, mely épít a Libinfo szolgáltatási lehetőségeire. Célja, hogy a 

könyvtárhasználók könnyen és gyorsan hozzájussanak az őket érdeklő információhoz, 

kiemelt figyelmet kapjon a lakossági közérdekű információk közvetítése, európai 

uniós információk terjesztése, és a helyi településre, településeken élőkre, 

szervezetekre vonatkozó információk szolgáltatása.

 Egyéb szolgáltatások: 

Közösségi szolgáltatások: rendezvények, programok, kiállítások szervezése.

Szakmai továbbképzések: ahol szakalkalmazott dolgozik, a kötelező hétéves 

továbbképzési terv keretében meg kell szervezni a képzését. Ahol nem 

szakalkalmazottat foglalkoztatnak, továbbképzés keretében át kell adni neki a 

könyvtári szolgáltatás speciális ismereteit.

Használóképzések, felnőttoktatás: fontos a digitális írásbeliség ismereteinek 

terjesztése, melyhez a szolgáltató könyvtárnak technikai és személyzeti feltételeket 

kell biztosítania.

Speciális szolgáltatások fogyatékkal élők számára, nemzeti kisebbségek ellátása: az 

esélyegyenlőség érdekében speciális gyűjtemény és speciális eszközök használatát kell 

biztosítani. Ha igény van rá, könyvtárközi kölcsönzéssel ki kell terjeszteni a 

hangoskönyv-ellátást.
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Kiegészítő szolgáltatások: kötészet, technika, műszaki szolgáltatás, amelyeket a 

községi intézmények önköltségen, a lakosság térítés ellenében vehet igénybe.

 Mozgókönyvtári ellátás, könyvtárbusz: a busz állománya 5000 könyv + egyéb 

dokumentumok. A raktári állomány 30 000 kötet. 

Könyvtári szolgáltatások a könyvtárbuszon: kölcsönzés, információszolgáltatás, 

könyvtárközi kölcsönzés, internet-hozzáférés. Emellett nyújtható közhasznú 

információszolgáltatás átképzéshez, álláskereséshez és az állampolgári jogok 

gyakorlásához.

3.4. Működési infrastruktúra11

A szolgáltató könyvtárnak olyan integrált könyvtári rendszert kell működtetnie, amely 

alkalmas a kistelepülések állományának feltárására, a gyarapodás nyilvántartásba vételére és 

webes felületen való szolgáltatására. Ezen kívül a dokumentum-ellátáshoz szükséges a 

megfelelő tároló és feldolgozó hely, a szállításhoz pedig gépkocsi. A települések számától 

függően felsőfokú vagy középfokú végzettségű személyzetre van szükség.

A fogadó könyvtárnak olyan épülettel, berendezéssel és technikai felszereltséggel kell 

rendelkeznie, amely a korszerű könyvtári szolgáltatást lehetővé teszi. A szolgáltató hely 

nagyságától függően egész vagy részmunkaidős, felsőfokú vagy középfokú végzettségű 

munkatársra van szükség.

                                               
11 Könyvtári fejlesztési koncepció a községekben, különösen a kistelepüléseken élők számára. In: 
Könyvtárellátási szolgáltató rendszer (KSZR). Tájékoztató a kistelepülések könyvtári ellátásáról. Szerk. Richlich 
Ilona. Az Oktatási és Kulturális Minisztérium megbízásából kiadja a Könyvtári Intézet. Budapest, 2006. p. 12-13.
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3.5. Működési források, költségek12

A KSZR működéséhez szükséges helyi forrás: a település hozzájárulása, az 

önkormányzatnak biztosítania kell az épületet, a fenntartását és közvetlenül vagy közvetve a 

szolgáltatásokat; megyei forrás: a szolgáltató könyvtár a saját költségvetéséből, és 

pályázatokból biztosítja. A működési források harmadik összetevője a központi forrás, 

melynek része:

 támogatás a szolgáltatási rendszer működtetéséhez13:

o Oktatási és Kulturális Minisztérium (korábban Nemzeti Kulturális Örökség 

Minisztériuma) támogatása:

„Kulturális vidékfejlesztés – Közkincs” program (Ld. 2.6 fejezet)

További támogatás: 23/2004. NKÖM rendelet a könyvtárak és közművelődési 

intézmények 2004. évi többlettámogatásáról és annak felhasználásáról, melyben a 

rendelet hatályát kiterjesztik azokra az önkormányzatokra is, amelyek a nyilvános 

könyvtári szolgáltatásokat megrendelés vagy társulás útján biztosítják.

o Belügyminisztériumi támogatás:

5/2005. Kormányrendelet a többcélú kistérségi társulások által ellátott egyes 

közszolgáltatások 2005. évi normatív működési támogatásáról

o Nemzeti Kulturális Alap támogatása

o Informatikai és Hírközlési Minisztérium támogatása

 hozzáférés a jogszabályi lehetőségek felhasználásához (pl. érdekeltségnövelő 

pályázat) 

                                               
12 Ramháb Mária: a Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer. In: Könyvtárellátási szolgáltató rendszer (KSZR). 
Tájékoztató a kistelepülések könyvtári ellátásáról. Szerk. Richlich Ilona. Az Oktatási és Kulturális Minisztérium 
megbízásából kiadja a Könyvtári Intézet. Budapest, 2006. p. 42.

13 Könyvtári fejlesztési koncepció a községekben, különösen a kistelepüléseken élők számára. In: 
Könyvtárellátási szolgáltató rendszer (KSZR). Tájékoztató a kistelepülések könyvtári ellátásáról. Szerk. Richlich 
Ilona. Az Oktatási és Kulturális Minisztérium megbízásából kiadja a Könyvtári Intézet. Budapest, 2006. p. 13.
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 többcélú kistérségi társulás forrása14:

A többcélú kistérségi társulás támogatást igényelhet a mozgókönyvtári feladatok 

ellátáshoz, melynek fajlagos összege jelenleg 1 000 000 forint/könyvtári szolgáltató hely.

A törvény azt mondja ki:

„A támogatás a mozgókönyvtári feladat szervezése és ellátása, valamint közösségi programok 

szervezése során felmerülő működési és felhalmozási kiadásokhoz használható fel. A 

támogatás – a többcélú kistérségi társulás döntése alapján – felhasználható könyvtárbusz 

működtetésére is, amennyiben a nyilvános könyvtárral vagy szolgáltató hellyel rendelkező 

önkormányzat olyan településrészen biztosítja a feladatellátást, ahonnan a könyvtár (vagy a 

szolgáltató hely) távol van, vagy nehezen közelíthető meg. A támogatás felhasználható olyan 

átalakításhoz vagy bővítéshez is, amely lehetővé teszi, hogy a könyvtári szolgáltató hely 

egyben közösségi színtérként is működhessen.”

3.6. Pályázati lehetőségek15

 Érdekeltségnövelő támogatás és felzárkóztató pályázat

Az érdekeltségnövelő támogatás az önkormányzati könyvtárak 

állománygyarapításának fejlesztésére szolgál, fedezete a Belügyminisztérium 

költségvetési fejezetében van biztosítva. A támogatásban az előző évi 

állománygyarapításra fordított saját összeg arányában részesülhetnek. 

A felzárkóztató pályázatban az a könyvtár vehet részt, ahol az előző évben az országos 

átlag alatt költöttek állománygyarapításra. Az önkormányzatnak bizonyos önrészt fel 

kell ajánlania, mellyel a támogatást kiegészíti. 

                                               
14   8. melléklet a 2010. évi …. törvényhez : a helyi önkormányzatok normatív, kötött felhasználású támogatásai

URL: http://www.parlament.hu/irom39/01498/adatok/08_mell.pdf  (2011. 05.17.)

15 A KSZR megvalósulását segítő pályázatok. (Összeáll.: Kopcsay Ágnes) In: Könyvtárellátási szolgáltató 
rendszer (KSZR). Tájékoztató a kistelepülések könyvtári ellátásáról. Szerk. Richlich Ilona. Az Oktatási és Kulturális 
Minisztérium megbízásából kiadja a Könyvtári Intézet. Budapest, 2006. p. 26-37.



14

 Közkincs

Az Oktatási és Kulturális Minisztérium a kulturális vidékfejlesztés érdekében 

kialakított programja. Prioritásai közé tartozik a kulturális feladatokat ellátó, leromlott 

ingatlanok felújításának, technikai eszközök és berendezések fejlesztésének, települési 

és kistérségi kulturális szoltatások megvásárlásának támogatása, illetve regionális 

kulturális programok összehangolt megvalósítása. 

 A többcélú kistérségi társulások mozgókönyvtári támogatása

A 64/2004. kormányrendelet 5. §  2. bekezdése16 szerint:

„A közszolgáltatások magasabb szakmai színvonalon történő, illetve hatékonyabb 

ellátása érdekében támogatás nyújtható […] nyilvános könyvtári feladatok magasabb 

színvonalú ellátásának közös szervezéséhez, illetve létrehozásához azon településeken, 

ahol nincs könyvtári szolgáltatás”.

Az 5/2005. kormányrendelet 10. § 1. bekezdése a mozgókönyvtári feladatról 

kimondja:

„c) a nyilvános könyvtárral nem rendelkező önkormányzatok könyvtári szolgáltató 

hely kialakításáról gondoskodnak, amelyekben a kihelyezett könyvtári állomány 

elhelyezhető, a könyvtári eszközök biztonságos tárolása megoldható, és ahol a 

megrendelt könyvtári szolgáltatások fogadhatók”17

                                               
16   65/2004. (IV. 15.) Korm. rendelet a többcélú kistérségi társulások 2004. évi támogatása mértékének, 
igénylésének, döntési rendszerének, folyósításának és elszámolásának részletes feltételeiről

URL: www.mosonmagyarovarikisterseg.hu/hu/dokumentumok/1187 (2011. 05. 15.)

17 5/2005. (I. 19.) Korm. rendelet a többcélú kistérségi társulások által ellátott egyes közszolgáltatások 2005. 
évi normatív működési támogatásáról 

URL: www.mosonmagyarovarikisterseg.hu/hu/dokumentumok/1190 (2011. 05. 17.)
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4. A mozgókönyvtári ellátás gyakorlata a szekszárdi kistérségben

4. 1. A Szekszárd és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás

A kistérségi társulás 1999-ben 26 település polgármesterének együttműködése által jött 

létre területfejlesztési céllal.18 2004-ben átalakult, ma már Szekszárd és Térsége Többcélú 

Kistérségi Társulás néven működik a szervezet, amely a statisztikai kistérséget teljes 

egészében lefedi. Feladatai: a közoktatási, szociális és területfejlesztési feladatok térségi 

szintű szervezése. 

A többcélú társulás filozófiája: „A kistérség fejlődése csak együttműködésekkel és 

pályázati támogatással valósulhat meg. Ezért támogatják a három szektor együttműködési 

kezdeményezéseit. Fontosnak tartják, hogy minden önkormányzat, vállalkozó és civil szervezet 

a térségben lehetőséget kapjon a pályázati pénzek lehívására és felhasználására. 

Szakértelmükkel és munkájukkal az ő hiányzó erőforrásaikat igyekeznek pótolni, 

kezdeményezéseiket kiterjedt kapcsolatrendszerükön keresztül támogatják.” 19

Adatok:

Városok: Bátaszék, Szekszárd, Tolna

Terület: 1032 km2

Lakosság száma: 85 180

Települések: 26

A lakosság száma  vizsgált négy évben csökkent:

2007 2008 2009 2010
87010 86297 85688 85180

                                               
18 A Tolna megye kistérségei c. térképet  ld. az 1. számú mellékletben

19
Tolna megye kézikönyve. Szerk. Bunovácz Dezső. Budapest: Ceba, 2005. p. 63.
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A mozgókönyvtári szolgáltatásban részt vevő 20 település lakónépességének alakulását 

mutatja az alábbi diagram:

A lakónépesség változása
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Az ábrán jól látható, hogy két település (Kölesd és Szálka) kivételével mindenhol 

csökkent a lélekszám. Ennek egyik oka lehet a fiatalok migrációja, akik a kistelepülések 

helyett inkább a városokat választják, munkahelyek hiányában kénytelenek elvándorolni. 
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4.2. A mozgókönyvtári ellátás megalakulása a szekszárdi kistérségben20

Tolna megyében az Illyés Gyula Megyei Könyvtár szorgalmazta a fenntartókat, hogy a 

kistelepülési könyvtárak is kerüljenek fel a nyilvános könyvtárak jegyzékére, mert korábban 

ez nyújtott lehetőséget arra, hogy az intézmények pályázni tudjanak. Ez a szemlélet már 

megváltozott. Ma inkább azt támogatjuk, hogy a 3000 fő alatti települések fogjanak össze, és 

egy Többcélú Kistérségi Társulás keretein belül könyvtári szolgáltató helyet működtessenek. 

Ezt eleinte nagy bizalmatlanság kísérte, pont azért, mert korábban azt tanácsolta az 

intézmény, hogy nyilvános könyvtárak létesüljenek. A kistelepülési fenntartók féltek attól, 

hogy könyvtáruk megszűnik (hiszen akkoriban több postát, gyógyszertárat zártak be a 

falvakban) illetve, hogy csorbul az önállóságuk. 

És hogy mégis miért jó ez a falvaknak? Az önkormányzat rendelkezik közművelődési 

normatívával, de ebből a kötelezően ellátandó feladatokat nem tudják finanszírozni. Ha a 

kistelepülés csatlakozik a mozgókönyvtári ellátáshoz, részesül annak normatív támogatásából 

is. A megyei könyvtár koordinálja a pénzeket és úgy döntöttünk, hogy a település nagyságától 

függetlenül, mindenki 1 millió Ft-ot kap. Ennek 60%-át utaljuk a helyi önkormányzat 

számlájára, amelyet fejlesztésekre, rezsire, személyi költségekre, rendezvényszervezésre 

fordíthatnak, illetve ebből kell finanszírozniuk legalább ötféle hetilap megrendelését is. 40%-a 

a szolgáltató könyvtárnál marad a közös ellátás költségeire (személyi költségekre, 

nyomtatványokra, dokumentumbeszerzésre, infrastruktúrára, könyvtári szoftverre, gépkocsi 

fenntartására, továbbképzések szervezésére). Mára annyira vonzóvá vált ez az 

együttműködési forma, hogy a 3000 fő feletti települések is szívesen részt vennének benne, de 

ez sajnos nekik nem lehetséges. A kistelepülések közül csak egy volt, amelyik nem kívánt 

ezzel a lehetőséggel élni. Nem csak a támogatások miatt csatlakoztak az önkormányzatok: 

nem felelt meg a nyilvános könyvtári követelményeknek az alsónánai, a felsőnánai, a kétyi, a 

pörbölyi és a sióagárdi könyvtár, és a könyvtáros szakmai végzettségét tekintetbe véve a 

bogyiszlói, kölesdi, szedresi, várdombi, zombai intézmény sem.

2004-ben a KSZR előfutáraként a megyei könyvtár dokumentumbeszerzési társulást 

hozott létre. (Ez megyei szinten szerveződött, a szekszárdi kistérségből a következő 

települések vettek részt benne: Alsónána, Alsónyék, Fácánkert, Harc, Kéty, Kistormás, 

Pörböly, Sárpilis, Sióagárd, Szálka, Várdomb.) 

                                               
20 A Feladatellátási megállapodást ld. a 2. számú mellékletben
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A 2004-ben alakult többcélú társaság rögtön felvette a kötelező feladatai közé a 

könyvtári feladatellátást. A támogatás teljes összegére ekkor még nem pályázhatott, így a 

könyvtári szolgáltatásokat nem tudta finanszírozni. 2005 januárjában azért nem lehetett a 

normatívát igényelni, mert ennek feltétele négy olyan könyvtár társulása volt, amelyek nem 

szerepeltek a nyilvános könyvtárak jegyzékén. Két ilyen volt a kistérségben, további négy 

pedig ez után kérte a jegyzékről való lekerülést. 2005 májusában hat településre (Harc, 

Kistormás, Medina, Murga, Sárplis, Szálka) adta be a megyei könyvtár a normatívaigénylést. 

Ezek a könyvtárak tehát azóta nem szerepelnek a nyilvános könyvtárak jegyzékén.

2005 őszén csatlakozott további 9 település (Alsónána, Alsónyék, Bogyiszló, Fácánkert, 

Felsőnána, Kéty, Pörböly, Sióagárd, Várdomb), 2006-ban tehát már 15 település kapta meg a 

normatív támogatást. 

2007-ben Kölesd és Zomba, majd 2008-ban Őcsény, Szedres, és Tengelic is társult. Így 

azóta 20 településsel működik a mozgókönyvtári ellátás. Egy település, Báta csatlakozhatna 

még, de az önkormányzat egyelőre még nem akarja.

A közös cél: korszerű, egységes, minőségi ellátás, együttműködés, integráció, rendszer-

és szakszerűség az olvasó érdekében.  

A korábban említett 5/2005-ös kormányrendelet lehetővé teszi, hogy a mozgókönyvtári 

normatívából finanszírozzák a fenntartók a könyvtári szolgáltató helyek üzemeltetését, 

amelyek gyakorlatilag úgy működnek, mint a KSZR szolgáltató helyei, csak Mozgókönyvtári 

Ellátás néven.

Milyen változásokat hozott magával az együttműködés? A megyei könyvtár elvárása a 

nyitvatartási idő növelése, hiszen a korábbi nemhasználat oka a rövid nyitvatartási idő is 

lehetett. A társulás indulásakor legalább heti 8 órára, napi 1 – 2 órára növelték ezt. Így van 

értelme könyvtárat üzemeltetni, hiszen a használóknak lesz elég idejük igénybe venni a 

szolgáltatásokat: FIP pontok (Foglalkoztatási Információs Pont), ifjúsági pontok létesültek, 

újdonság a számítógép-, és internet-használat és a teleházas szolgáltatások. Így tehát az eddig 

„haldokló” falusi könyvtárak újra életre kelnek.
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4.3. A mozgókönyvtári ellátás során megrendelhető szolgáltatások

A nyilvános könyvtárral nem rendelkező települési önkormányzatok megrendelhetik a 

könyvtári szolgáltatásokat, amelyre a társulás szerződést köt. A megyei könyvtár vállalja, 

hogy a dokumentumokat (könyv, CD, DVD stb.) megrendeli, megvásárolja, beleltározza, 

feldolgozza (egy megyei adatbázisban hozzáférhetővé teszi az adatokat), eljuttatja 

rendszeresen a szolgáltató helyekre, valamint gondoskodik az információcseréről. 

Induláskor elsőként felújították a helyiségeket (átépítés, festés, bútorcsere stb.). A 

szolgáltató könyvtár megtervezte az azonos arculatot, rendeztük az állományt, a használatra 

alkalmatlanná vált könyveket selejteztük, kialakítottuk a szakrendet. A kiskönyvtárak az új 

arculat megalkotásához igénybe veszik a megyei könyvtár segítségét, szakmai tanácsot 

kérnek. 

További szolgáltatások:

Könyvtárközi kölcsönzések lebonyolítása

„Kistérségi/KSZR szolgáltató könyvtárak szerződéses kötelezettsége: A megrendelt 

szolgáltatásokat nyújtó könyvtár értelemszerűen a könyvtárközi dokumentum-szolgáltatást is 

nyújtja a könyvtári szolgáltató helyeken keresztül a nyilvános könyvtárat fenntartani nem 

képes települések lakosai számára. A megállapodás alapján a mozgókönyvtári normatíva 

fedezi a falvakba kiküldött dokumentumok visszajuttatásának költségét is.” 21

Minden kiskönyvtár rendelkezik saját azonosítóval, melyet a Debreceni Egyetemi és 

Nemzeti Könyvtár ad. Ezzel az azonosítóval lehet regisztrálni az ODR adatbázisba, ami az 

ODR-es könyvtárközi kölcsönzés feltétele. Tehát ha a szolgáltató helyek regisztrálnak, az 

ODR bármely tagkönyvtárától tudnak dokumentumot kérni. Ez eleinte ingyenes volt, de az 

Állami Számvevőszék a 2006. évi vizsgálati jelentésében javasolta a dokumentum

visszaküldési költségeinek könyvtárhasználóra terhelését.22 A szolgáltató helyeknek viszont 

az ODR útmutató alapján ingyenes.

                                               
21 Útmutató az ODR-ből kérő könyvtárak számára a visszaküldés postaköltségéről

URL: http://www.ki.oszk.hu/107/e107_plugins/content/content.php?content.668 (2011. 04. 17.)
22

�  Változások postaköltség-térítésében
URL: http://www.ki.oszk.hu/107/news.php?extend.90 (2011. 04. 17.)
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A 2007. évi statisztikai adatlapon az akkori 17 szolgáltató hely közül kilenc jelölte be 

szolgáltatásként a könyvtárközi kölcsönzést. 2008-ban 20-ra bővült a szolgáltató helyek 

száma, közülük 19-en szerepeltették ezt a lehetőséget. (A gyakorlatban viszont pont az az egy 

is aktívan használta, aki itt nem jelölte be.) Az 1. ábra szemlélteti, hogyan alakult az elmúlt 

években a könyvtárközi kölcsönzés. 

Könyvtárközi kérések
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1. ábra

Szembetűnő, hogy három könyvtár (Alsónána, Felsőnána, Murga) egyáltalán nem 

vette igénybe ezt a szolgáltatást, egy könyvtár (Kéty) pedig a négy év során egy évben (2008) 

csupán három alkalommal rendelt könyvtárközi kölcsönzést. Mivel a többi településen igény 

van rá, és jól működik, ennek oka lehet a könyvtárhasználó tájékozatlansága/nem megfelelő 

tájékoztatása erről a lehetőségről. De ez abból is adódhat, hogy esetleg a könyvtárosok nem 

kívánnak élni vele. Meghatározó szerepe van a könyvtárosnak. Pl. Harcon 2009-ben, és 2010 

néhány hónapjában egy nagyon aktív fiatalember volt a könyvtáros, látszik, hogy a 

korábbiakhoz képest milyen nagy számú kölcsönzés volt. Kistormáson új könyvtáros van, a 

kérések száma azóta jelentősen csökkent. Tehát a statisztika alacsony számai nem feltétlenül 

jelentik az alacsony érdeklődést!

A könyvtárközi kölcsönzés szerepe az ellátórendszerben nagyon fontos, mivel ez teszi 

lehetővé azt, hogy az olvasók más könyvtárak állományát is használni tudják, így 

csökkenthető hatékonyan az információs szakadék és a kistelepülések hátránya.



21

Helyismereti információk, adatkérések teljesítése

A megyei könyvtár vállalja adattár készítését, melyben az adott településre vonatkozó 

cikkadatbázis található. A helyismereti gyűjtemény közel 400 folyóirat helyi vonatkozású 

cikkeit gyűjti, visszakereshető adatbázisban közzéteszi. 

Nemzeti és etnikai kisebbségek (németek, romák, szerbek) könyvtári ellátásának 

koordinálása

Tolna megyében a németek könyvtári ellátása 1974 óta folyamatos. A korábban 

felsoroltak közül a következő településeken jelentős: Alsónánán, Felsőnánán, Kétyen, 

Murgán, Őcsényben, Szálkán, Várdombon, Zombán. Egyetlen településen, Medinán (és 

környékén) szerbek is laknak. A kialakult szolgáltató helyeken továbbra is nagy hangsúlyt 

kell fektetni a különgyűjtemények, letétek gondozására, gyarapítására.

Központi adatbázis23 építése, fejlesztése, hozzáférhetőségének biztosítása

Az Illyés Gyula Megyei Könyvtár a Corvina integrált könyvtári rendszert használja, 

így a kistelepülési ellátásában is ezt vezették be. Létezik egy Tolna megyei katalógus, melybe 

a bátaszéki, tolnai, dunaföldvári városi könyvtár, valamint a szekszárdi kistérség (korábban a 

paksi kistérség is), múzeum, levéltár, kórház rekordjai kerülnek. Az adatbázisnak webes 

felülete is van, így távolról is elérhető.

                                               
23 Elérhető: http://www.igyuk.hu Katalógusaink  Tolna megyei elektronikus katalógus
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2. ábra

Az adatbázis keresési eredménye a fenti képen látható. A PK kezdetű lelőhelykódok a 

paksi kistérséghez tartoznak, míg a KT kezdetűek a szekszárdihoz. A szálkai és a kistormási 

kivételével sajnos még mindig nem megoldott a kódok feloldása. Az lenne az ideális, ha a 

települések neveit látná a felhasználó, vagy valahol az oldalon szerepelne a kódok feloldása, 

ezzel is könnyíteni lehetne a keresést, az otthoni használatot. 

8 település (Alsónyék, Fácánkert, Harc, Kistormás, Murga, Őcsény, Pörböly, Szálka) 

teljes állománya megtalálható az elektronikus katalógusban. A többi szolgáltató hely 

állományának retrospektív feltárása folyamatban van. Jelenleg három könyvtár teljes 

állománya kerül az adatbázisba: Kölesd, Szedres, Tengelic, így már a települések több mint 

fele fog elektronikus katalógussal rendelkezni. (A mozgókönyvtár letéti állománya mindenhol 

az adatbázisból kereshető vissza.) Ebben az évben több munkatárs foglalkozik a rekordok 

bevitelével, a megyei könyvtár nyertes TÁMOP pályázatának („Tudásdepó-Expressz” – A 

könyvtári hálózat nem formális és informális képzési szerepének erősítése az élethosszig tartó 

tanulás érdekében. Könyvtárhasználók igényeinek hatékonyabb kielégítését célzó 

szolgáltatásfejlesztés TÁMOP-3.2.4/08/01 „Összehangolt könyvtári szolgáltatásfejlesztés és 

az olvasáskultúra népszerűsítését támogató programsorozat lebonyolítása az Illyés Gyula 

Megyei Könyvtár vezetésével Tolna megyében”) köszönhetően. 
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Könyves rendezvények, gyermekfoglalkozások közvetítése

Ez a szolgáltatás az Internet Fiesta, az Ünnepi Könyvhét, az „Összefogás” 

programsorozat, a Könyves Vasárnap és a Mese Világnapja közös szervezésében nyilvánul 

meg. Például 2010-ben a Gyermek- és ifjúsági írók 19. szekszárdi tanácskozása során a 

szerzők író–olvasó találkozókat, rendhagyó irodalomórákat tartottak a településeken. 

Hátrányos helyzetű olvasók körében a legsajátosabb társadalmi igények felkeltése, 

kielégítése, könyvtári szolgáltatással a beilleszkedés segítése

A megyei könyvtár igény szerint szolgáltat a településeken élő vak emberek 

ellátásához olyan szoftvert, amely felolvassa a honlapot. A szolgáltató könyvtár szorgalmazza 

minden faluban az akadálymentesítést, amely többnyire sikerrel jár (tíz helyen megvalósult).

A könyvtári tevékenység új, egységes arculatának megteremtése

A könyvtárosok továbbképzését, speciális tanfolyamok megszervezése 

Korábban Corvina tanfolyamon vettek részt a kollégák, ahol elsajátíthatták a 

katalogizáló és a kölcsönző modulok használatát. Ezen kívül havonta egy szakmai napot 

tartottunk, különböző témákban. (Pl. pályázati lehetőségek) Idén a tanfolyamsorozat 

újraindult. A könyvtárosok kéthavonta találkoznak, mindig más helyszínen, ez lehetőséget ad 

arra, hogy jobban megismerjék a településeket, egymástól ötleteket, tapasztalatokat 

gyűjtsenek. Az idei első téma a statisztikai adatlapok kitöltése volt, mivel minden évben 

probléma a hiányos vagy nem megfelelő az adatszolgáltatás. Másodszor áprilisban 

találkoztunk, amikor az OPAC és a WebOPAC használatát mutattuk be. 

A közvetlen és gördülékeny kapcsolattartás érdekében levelezőlista létrehozását 

tervezzük, amelyet jelenleg tesztelünk.

Friss hírekről, programajánlókról szeretnénk tájékoztatni kistérségi kollégáinkat a 

hamarosan induló, negyedévente megjelenő hírlevelünkben.
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A szolgáltató helyek könyvtárosait folyamatosan toborozzuk a Magyar Könyvtárosok 

Egyesületének tagjai közé. Idén egy nyolc fős csapattal közösen vettünk részt a 

Könyvfesztiválon, reméljük, hogy a Vándorgyűlésre is jelentkeznek érdeklődők.

A digitalizálás koordinálása

A könyvkötészeti, restaurálási munkálatok megszervezése, lebonyolítása

A kistelepülési könyvtárak a megyei könyvtárhoz juttatják el a kötészetre küldendő 

dokumentumot.

Egységes honlap elkészítése

Teszteljük az egységes, interaktív honlapot, amelyet a könyvtárosok fognak 

szerkeszteni. Ehhez a megyei könyvtár biztosít tárhelyet. Közös felületről nyílnak majd a 

különböző települések könyvtárainak honlapjai, hírekkel, információkkal és az elektronikus 

katalógussal.

4.4. A könyvtári szolgáltató helyek és szolgáltatásaik bemutatása

4.4.1. A szolgáltató helyek

A 20 település 70%-a (azaz 14 falu) lakossága 1500 fő alatti. A törvény értelmében 

ezeken a helyeken hetente legalább két napon minimum heti 6 órát kellene a könyvtáraknak 

nyitva tartani. A megyei könyvtár a társulás indulásakor a szerződésben azt kötötte ki, hogy 8 

órás nyitva tartást kell vállalniuk a fenntartóknak, és kötelező vagy pénteken vagy szombaton 

kinyitni, ezzel segítve például a hétvégén hazalátogató diákokat, a hetelő munkavállalókat. Az 

utóbbi években rendelet határozza meg a nyitva tartás minimális óraszámát, ezért 2010-ben 

már így kötöttük a szerződéseket. 
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2007-ben, a vizsgálat kezdetekor a szolgáltató helyek zöme a szerződésben 

meghatározott minimális nyitva tartási idő szerint működött. Kiemelkedő volt Kölesd, a heti 

40 órás fogadó idővel. Magas nyitva tartással várta még látogatóit az alsónánai (24 óra), az 

alsónyéki (21 óra), és a tengelici (25 óra) könyvtár. Bogyiszlón egy önkormányzati 

alkalmazott működtette a könyvtárat, aki hivatali időn túl heti 8 órában fogadta az olvasókat. 

A fogadó idő 2008-ban alig változott (Alsónánán 16-ról 24-re nőtt, Kistormáson 30-ról 

20-ra csökkent). 

2009-ben még mindig a települések több mint fele, 55%-a ezt a kötelező nyitva tartást 

(a szerződés által előírt 8, illetve a törvény által előírt 12 órát) választotta, 45% pedig még 

ennél is tovább tartott nyitva. Kiemelkedően magas volt a nyitvatartási órák száma Sárpilisen 

(44 óra a korábbi 16 helyett), és az olvasók hetente 6 nap látogathatták a könyvtárt. 

2010-ben négy helyen csökkent a nyitva tartás, sajnos a két kiemelkedően magas 

számot megfelezték. Kölesden már 20 órában, Sárpilisen 17 órában lehet könyvtárt látogatni.  

A könyvtárak többfunkciós közösségi térként működnek: a szolgáltató hely 

Foglalkoztatási Információs Pont, ePont, teleház, Európai Információs Pont (EIP) is egyben. 

Integrált Közösségi Színterekként pedig még nagyobb, még színesebb kínálattal várják a 

közönséget.

Több település elnyerte az Integrált Közösségi Szolgáltató Tér (IKSZT) címet, emiatt 

a harci könyvtár jelenleg nem is üzemel (átépítési, felújítási munkálatok zajlanak).

4.4.2. A könyvtárak által nyújtott szolgáltatások

Kölcsönzés

Természetesen az összes könyvtárban van lehetőség a könyvkölcsönzésre. Mindenhol 

van kézikönyvtári állomány, ami a katalógusban kölcsönözhetőként szerepel, a könyvtáros 

dönti el, hogy kiadja-e vagy nem. Ezen kívül a szolgáltató helyek több mint felében haza lehet 

vinni időszaki kiadványt, audiovizuális és elektronikus dokumentumot. 



26

A mozgókönyvtári normatívából beszerzett könyvek (db):

Alsónána 560
Alsónyék 503
Bogyiszló 677
Fácánkert 532
Felsőnána 579
Harc 373
Kéty 493
Kistormás 599
Kölesd 592
Medina 511
Murga 377
Őcsény 263
Pörböly 510
Sárpilis 492
Sióagárd 541
Szálka 572
Szedres 354
Tengelic 340
Várdomb 499
Zomba 490

A többi adathordozóról nincs pontos adat, az összes dokumentum megközelítőleg 

12 000 darab.

A szolgáltató helyek saját állományáról akkor tudunk pontos adatot mondani, ha 

minden településen befejeződik az újraleltározás és/vagy az elektronikus feldolgozás. 

Szolgáltató helyek saját állománya
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Az ábrán látható nagy különbségek a selejtezésből, a megrongálódott példányok 

kivonásából adódnak.

A könyvtárközi kölcsönzésről az előző fejezetben szó esett. Két könyvtár kivételével 

(Felsőnána és Kéty) minden könyvtár szolgáltatásai közt szerepelt a könyvtárközi kölcsönzés 

a tavalyi statisztikai adatlapokon. 

Házhozszállítás három településen kérhető: Harc, Sárpilis, Szedres. A szedresi 

könyvtár nehezen megközelíthető, tetőtérben található, ezért nagyon jó, hogy ezzel segítik pl. 

az idős emberek könyvtárhasználatát. Ahol az akadálymentesítés nem megoldható, ott 

feltétlenül szükséges bevezetni a házhozszállítást. 

Helybenhasználat

Ezek a könyvtárak általában nem rendelkeznek olvasóteremmel, de mindenhol van 

egy kisebb kézikönyvtári állomány a legfontosabb lexikonoknal, enciklopédiákkal, 

szótárakkal. A termekben vannak asztalok és székek, a használók nyugodtan tudnak dolgozni.

Időszaki kiadvány minden településen van, a Feladatellátási megállapodás 2. számú 

mellékletében szerepel az a feltétel, hogy a fenntartó kötelezően 5 féle folyóiratot előfizet. Ez 

a gyakorlatban sajnos nem így működik, két településen (Kéty, Harc) 2010-ben egyáltalán 

nem rendeltek újságot. Három településen (Kölesd, Tengelic, Várdomb) viszont a tízet is 

meghaladja a folyóirat-előfizetések száma. 

Információszolgáltatás

Az irodalomkutatást sok helyen nem vállalják, ez érthető is, ha a kolléga nem 

szakképzett könyvtáros. 2010-ben már csak 8 könyvtárban volt cédulakatalógus, az 

elektronikus mindenhol elérhető. Ahogy már említettem, a könyvtárak állományának egy 

részét még nem dolgoztuk fel elektronikusan, a munka folyamatos. A mozgókönyvtári letét 

azonban mindenhol online visszakereshető. 
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Az állományok elhelyezésekor ügyeltünk arra, hogy a helyismereti dokumentumok 

elkülönítve legyenek, ezzel segítve a helyismereti információszolgáltatást. 

Rendezvények

Kiállítást a szolgáltató helyek közel fele rendez, előadást szinte mindegyik. Tengelicen 

most például egy játékkiállítás látható, fiatalok és idősek egyaránt hoztak gyermekjátékokat, a 

falat pedig gyermekrajzok díszítik. A szedresi könyvtár iskolaépületben található, a diákok 

rajzaiból folyamatos kiállítások vannak. A települések fogadják a megyei könyvtár 

vándorkiállításait is.

A legtöbb szolgáltató hely tanintézményben van, és mindegyik kettős funkciójú, ezért 

a könyvtári órák megtartása nem is kérdéses. Ezek mellett több helyen gyermekfoglalkozások 

is vannak, például Őcsényben a diákok hetente egyszer mesefoglalkozáson vesznek részt.

A településeken hagyományőrző, nemzetiségi klubok működnek, amelyeknek a 

könyvtár nyújt helyet. 

Rendezvények száma
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4. ábra

2007-ben 48 rendezvény volt a kistérség településein, ez a szám 2008-ban 114-re, 

2009-ben 178-ra, 2010-ben pedig 218-ra nőtt. Az érdeklődést mutatja az látogatók számának 

emelkedése is, ami az első általam vizsgált évben 1769 volt, tavaly viszont már 4515. A 

könyvtárra, mint közösségi színtérre szükség van, nehéz kimozdítani az emberek otthonról, de 

nem lehetetlen. (Tengelicen 36 rendezvényen összesen 1300-an vettek részt!) 
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A feladatellátási megállapodás szerint minden önkormányzatnak biztosítania kell 

minimum egy rendezvényt, a gyakorlatban ez sajnos nem mindenhol valósul meg (2010-ben 

ez már csak Murgán nem).

Könyvtárközi kölcsönzés

A szolgáltatás ismertetése a dolgozat 4.3 fejezetében olvasható.

4.5. Könyvtárhasználat

Regisztrált használók
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5. ábra

Elmondhatjuk, hogy a rendszer egészét tekintve a beiratkozott olvasók száma évről 

évre nő. Míg 2007-ben 2329 regisztrált használó volt, 2008-ban már 2939-et regisztráltak a 

kollégák. (2008-ban csatlakozott további három könyvtár az ellátáshoz!) 2009-ben 3155-re, 

majd 2010-ben 3169-re változott ez az adat. Az egyes szolgáltató helyeket tekintve 

Felsőnánán, Murgán, Őcsényben, Pörbölyön, Szálkán, Szedresben, Várdombon stagnál, 

Alsónyéken, Fácánkertben, Harcon, Kistormáson, Kölesden, Medinán évről évre emelkednek 

a számok. Visszaesés van viszont Alsónánán, Bogyiszlón, Kétyen, Sióagárdon, Tengelicen, 

Várdombon. 

A lakónépesség csökkenését tekintve a kis emelkedés is nagy eredményt jelent. 
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Aktív használók
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6. ábra

Az aktív használók száma 2008-ban volt a legmagasabb (1927), a visszaesés után 

(2009-ben 1801) 2010-ben 1819-re emelkedett. A beiratkozott olvasók száma alapján 

elmondható, hogy az érdeklődés a könyvtárak iránt nő, annak a módját kell megtalálni, 

hogyan tudjuk megtartani azokat, akik egyszer már bizalommal fordultak hozzánk. A 

könyvtár változó szerepe miatt várható, hogy egyre többen térnek be. Kezd elterjedni az 

internetes ügyintézés (magyarorszag.hu, Ügyfélkapu, internetes okmányiroda), az 

eTanácsadók munkájára szükség van. Az őszi népszámláláskor számítani kell a fokozott 

érdeklődésre. Az elektronikus szolgáltatások rendszeres igénybevétele miatt kiemelkedően 

fontos az infrastruktúra fejlesztése. A 20 szolgáltató hely közül már 19 rendelkezik ADSL 

internetkapcsolattal, szükséges a számítógépek folyamatos fejlesztése, bővítése is.
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Könyvtárhasználók életkora
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7. ábra

Érdemes azt is megvizsgálni, hogy életkorukat tekintve hogyan oszlik meg a 

könyvtárhasználók aránya. Ahogy az az 5. ábrán látható, minden korosztályban nőtt az 

érdeklődés. Sajnos az idősebb korosztályt még nem sikerült elérni, de jó jel, hogy az alacsony 

szám az utóbbi három évben mindig egy kicsit nő. A házhozszállítás bevezetésével több idős 

embert lehetne megszólítani. A könyvtárak jelentős része található iskolákban, ez is lehet az 

oka annak, hogy a 65 év felettiek nem mennek be. 

Tengelicen már működik az IKSZT. A könyvtár továbbra is az iskola épületében 

működik. A művelődési házban kialakítottak egy sarkot, ahol az érdeklődők folyóiratokat 

olvashatnak, az újdonságokról tájékozódhatnak, belelapozhatnak a kiállított könyvekbe. A 

kolléganő elmondta, hogy a látogatók rendszeresen meg is teszik ezt, így az idősek klubjának 

tagjai rendszeres használóvá váltak.
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Személyes használat

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

8000

Alsónána Fácánkert Kéty Medina Pörböly Szálka Várdomb

2007

2008

2009

2010

8. ábra

Megnéztük azt, hogy hányan mentek be a könyvtárakba, lássuk, hogy hányszor tették 

ezt meg. A személyes használatok száma évről évre nő. Az adatok a kistelepülésen nagyjából 

hasonlók, Tengelic viszont messze kimagaslik. Az egyes könyvtárakat tekintve itt is láthatunk 

csökkenést, de növekedést is. Összességében nézve 2007-ben 19417-szer mentek be a 

könyvtárba, 2008-ban 25778-szor, 2008-ban 30371-szer, tavaly pedig 30493-szer.

Internethasználat
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A személyes használatnak közel a felét teszi ki az internethasználat. Ez az adat azért is 

nagyon érdekes, mert sokszor hajlamosak vagyunk azt mondani, hogy az olvasók az internet,

a számítógép miatt jönnek be. Van sok ilyen eset, de Zombán például nincs egyetlen 

számítógép sem (a könyvtár az iskola épületében van, internetezni a számítástechnika 

teremben lehet), ennek ellenére, a személyes használat Tengelic után Zombán a legmagasabb. 

Kölcsönzött dokumentumok
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10. ábra

A kölcsönzési statisztikák vizsgálatakor látható, hogy az előbb említett Zombán a 

legmagasabb ez az adat. Ezen a településen szinte csak gyerekek használják a könyvtárt, a 

229 beiratkozott olvasó közül 204 14 év alatti. Ahogy már említettem, ez a szolgáltató hely az 

iskolában található, ezzel magyarázható ez az arány. Nagyon fontos, hogy a fiatalokat meg 

tudjuk szólítani, a könyvet, a könyvtárt már minél korábban meg kell szerettetnünk a 

gyerekekkel, mert akkor jó eséllyel maradnak felnőttként is olvasók. A legtöbb helyen 

(Alsónyék, Fácánkert, Felsőnána, Kéty, Medina, Murga, Őcsény, Sárpilis, Sióagárd, Szedres, 

Tengelic) sajnos visszaesett a kölcsönzések száma.  A használatok száma viszont nő, itt tetten 

érhető a könyvtár változó szerepe.
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Szociális funkció

2008-as vizsgálatom alapján a szolgáltató helyek a következő szociális ellátásokat 

nyújtják:

 társadalmilag hátrányos helyzetűek ellátása (Alsónána, Alsónyék, Fácánkert, 

Felsőnána, Kistormás, Pörböly, Sárpilis, Sióagárd, Szálka, Várdomb, Zomba)

 mozgássérültek ellátása (Alsónána, Kistormás)

 a vakok ellátása nem érvényesül (valószínűleg nincsenek a településeken)

 siketek ellátása (Alsónána, Pörböly)

 idősek ellátása (Alsónána, Alsónyék, Bogyiszló, Fácánkert, Felsőnána, 

Kistormás, Pörböly, Sárpilis, Sióagárd, Zomba)

 betegek ellátása (Fácánkert, Kistormás, Sárpilis, Sióagárd, Zomba)

 nemzeti és etnikai kisebbségek ellátása (Alsónána, Alsónyék, Bogyiszló, 

Fácánkert, Pörböly, Sárpilis, Sióagárd, Szálka, Várdomb, Zomba)

A statisztikai adatok forrása a könyvtárak (szolgáltató helyek) éves jelentése. 
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5.  Helyzetkép, összefoglalás

Az előző fejezetben bemutatott adatok alapján kijelenthetjük, hogy az elmúlt 4 évben 

nagy utat tettünk meg, a kistérség összes településén működik könyvtár, amit a használók 

rendszeresen látogatnak. A könyvtár hagyományos szerepe átalakul, a hagyományos 

könyvtári szolgáltatások mellett megjelentek újak is (pl. EIP, ePont, FIP pont). 

Fehér Miklós 2010. évi ófehértói előadásában a következő pontokban határozta meg, 

hogy olvasói szempontból milyen a jobb könyvtár:

 jobb épület adottságok

 hosszabb nyitva tartás

 jobb állomány

 több szolgáltatás

A mozgókönyvtári szolgáltatás elindulása óta a szolgáltató könyvtár és a szolgáltató 

helyek együttműködése miatt 20 településen működik ilyen „jobb könyvtár”. A korábbi 

pályázatok (Közháló-program, Pályázat az esélyegyenlőség növelésére, az Informatikai 

Kormánybizottság pályázata Korszerű könyvtárakkal az Európai Unióba, Közkincsprogram, 

Könyvtárpártoló önkormányzat, Nemzeti közművelődési és könyvtári hálózatfejlesztés, az 

FVM pályázatai) és a kistérségi mozgókönyvtári normatívának köszönhetően a használókat 

felújított, korszerűsített, sok esetben akadálymentesített épületek várják. 

A szolgáltató helyek a legtöbb településen minimum heti három napon tartanak nyitva, és 

hévégén is látogathatóak.

A könyvtári állományokat selejteztük, az elavult, rossz állapotú könyveket kivontuk a 

forgalomból, így valóban minden tekintetben vonzó könyvtárakat hoztunk létre. 

Több kollégánk elvégezte a Pécsi Tudományegyetem Illyés Gyula Főiskolai Karán tartott 

Információs Tanácsadói (eTanácsadó) képzést, ezzel segítve az információs esélyegyenlőség 

biztosítását, a leszakadók felzárkóztatását a kistelepüléseken.
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A helyzetkép szemléltetését segíti a következő SWOT analízis:

Erősségek Gyengeségek

 IKSZT

 folyamatosan frissülő és bővülő 

állomány

 felújított épületek

 számítógépek

 a könyvtár könnyen megközelíthető

 könyvtárközi kölcsönzés

 folyamatos képzés

 olvasói elégedettség

 rendezvények

 alacsony nyitva tartás

 nem szakképzett könyvtáros

 még sok helyen nincs (vagy nem 

teljes) az elektronikus katalógus

 nagy a fluktuáció

Lehetőségek Veszélyek

 kistérségi normatíva

 önkormányzati támogatás

 dráguló könyvek, folyóiratok miatt 

több látogató, használó

 internetes ügyintézés népszerűsödése 

miatt többen keresik fel a 

könyvtárakat

 csökkenhet az érdeklődés

 a település lélekszámának apadása 

miatt csökken a használók száma

 az árak emelkedése miatt kevesebb 

folyóirat-előfizetés, könyvbeszerzés

 fiatalok elvándorlása

 normatíva megszűnése

 önkormányzatok nehéz gazdasági 

helyzete

A gyengeségek között szerepel a „nem szakképzett könyvtáros”, de a folyamatos 

szakmai továbbképzéseken próbáljuk a szakmai tudást átadni. Több helyen főiskolai 

könyvtárosi végzettséggel rendelkező kolléga dolgozik, mások a megyei könyvtár által tartott 

OKJ-s segédkönyvtári képzésben vettek részt. Sok településen viszont a pedagógusok 

kötelező óraszámát töltik ki a könyvtári munkával. Akadnak olyan települések is, ahol a 

Közmunka program segítségével alkalmaznak határozott időre könyvtárost. 

Nagy veszélyt jelenthet a mozgókönyvtári normatíva megszüntetése, ezzel 

lehetetlenné válna a kistelepülések könyvtári ellátása. Mivel az önkormányzatok így is nehéz 
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gazdasági helyzetben vannak, ezt a feladatkört nem tudják ellátni. A jelenleg csökkenő 

normatíva miatt további veszély az olvasók érdeklődésének csökkenése, mert kevesebb jut a 

beszerzésekre, és a gyorsan változó technikai eszközök cseréjére. A fiatalok elvándorlása 

aktuális és valós probléma, kistelepüléseken az élet szinte minden területén hátrányban 

vannak a városiakkal szemben. Az esélyegyenlőség kialakításában, a fiatalok megtartásában 

óriási szerepe van a könyvtárnak mint közösségi színtérnek. Az esélyegyenlőség nem csak az 

ő szempontjukból fontos, az idősek is leszakadók. Nagyon fontos, hogy az internet által 

nyújtotta lehetőségekkel megismertessük őket, kitáguljon számukra is a világ. A szakképzett 

eTanácsadók ebben nyújtanak segítséget, több településen több alkalommal rendeztek már 

internet tanfolyamokat idősek számára. 

Jó néhány javítandó terület van még, sok munka vár ránk. Talán az első és 

legfontosabb, hogy motiváltabbá tegyük a kollégákat, így sokkal több, színvonalasabb, 

rugalmasabb szolgáltatást nyújthatnak a látogatóknak, kiemelkedő szerepet játszhatnak a 

közösség (a település) megmentésében.

És mi a kistelepülési könyvtárosok véleménye a rendszerről? Idézem a kollégák 

válaszait a korábbi felmérés alapján:

 „Az információhoz való hozzáférés könnyebbé vált, így a lakók tudatosabbá 

válhatnak.”

 „Kicsit olyan lett ez a könyvtár, mint egy kis közösségi tér. Jobban 

összekovácsolódtak az emberek, akik ide járnak.” (Kistormás)

 „A fiatalok itt gyűlnek össze.” (Murga) 

 „A falu lakossága találkozási pontként használja a könyvtárt.” (Sárpilis)

 „2 hónapja a volt iskola tornatermét használhatják a falu lakói (ping-pong, 

asszonytorna) a könyvtári nyitva tartás idején, mert a bejárat a könyvtáron keresztül 

van. Aláírásgyűjtés indult a terem használatáért, és a testület így engedélyezte, hogy 

ebben az időpontban lehet megközelíteni a könyvtár felől.” (Szálka)

 „Több civil szervezet választja foglalkozásának helyszínéül a könyvtárat.” 

(Várdomb)
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A vidéki használók a következő változásokat tapasztalták:

 „Gyorsabban jutok új könyvekhez, a könyvek témája változatos.”

 „Kibővültek a szolgáltatások.”

 „A könyvtárunk nagyon szép lett, teljesen átalakult.” 

 „Növekedett az ellátás színvonala a könyvállomány bővülésével, bővült az 

eszközállomány, lehetőség van ennek jobb kihasználására.”

 „Szélesebb körű a választék.”

 „Egyszerűbb hozzájutni a keresett könyvhöz. Jobb a kapcsolat a könyvtáros hölggyel.”

 „Folyamatosan bővül a könyv- és újságállomány.”

 „A központi támogatás lehetőséget ad a szélesebb szolgáltatáshoz.”

 „Jobban tetszik a nyitvatartási rendje.”

 „Elégedettebb vagyok a könyvtáros személyével.”

 „Több érdeklődővel találkozok.”

 „Több fiatal jár a könyvtárba.”

 „Olyan könyvekhez és dvd-khez is hozzájutok, amelyek a mozgókönyvtár 

segítségével érhetők el.” (ODR)

Az olvasók javaslatai a szolgáltatás jobbá tétele érdekében a következők voltak:

 „Legyen számítógép, mert most éppen nincs, és ingyenes legyen.”

 „Lexikonok aktualizálása, új példányok beszerzése.”

 „Aki beteg, annak szállítsák házhoz a könyveket.”

 „Idősek részére házhoz lehessen kérni az olvasnivalót, kezdő internetezőknek adjanak 

segítséget.”

 „Sokáig legyen még itt helyben könyvtár.”

Sajnos, ahol nem volt számítógép, még most sincs (Zomba), a házhozszállítást sem 

vállalta több könyvtár. A lexikonok aktualizálása részben megtörtént, de ezek a legdrágább 

könyvek, így csak a legfontosabb kézikönyveket tudjuk megvenni (például új angol, német 

szótárak). 

„Sokáig legyen még itt helyben könyvtár.” – ezért a mondatért érdemes dolgoznunk, 

ezért érdemes harcolnunk, igenis van létjogosultsága a kistelepülési könyvtáraknak.
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1. sz. melléklet

Tolna megye kistérségei24

                                               
24 Kistérségi információs térképtár (szerk. Csordás László). Budapest: [Regionális Fejlesztési Holding 
Rt.], 2002. 112 p.+ 1 CD-mell.
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2. sz. melléklet

Feladatellátási megállapodás 

mozgókönyvtári szolgáltatások ellátására
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Iktatószám: ______________

FELADATELLÁTÁSI MEGÁLLAPODÁS 

MOZGÓKÖNYVTÁRI SZOLGÁLTATÁSOK ELLÁTÁSÁRA

Jelen megállapodás létrejött
egyrészről a Szekszárd és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás (székhelye: 7100 
Szekszárd, Tartsay u. 10. képviseli Horváth István elnök) mint megbízó (a továbbiakban: 
Megbízó),
másrészről az Illyés Gyula Megyei Könyvtár (7100 Szekszárd, Széchenyi u 51. képviseli 
Liebhauser János igazgató), mint megbízott (a továbbiakban: Megbízott) között az alábbiak 
szerint:

A szerződés tárgya

 Megbízó a települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásáról szóló 2004. évi 
CVII. törvény (a továbbiakban Tkt.) 4.§-ának (2) bekezdésében, valamint a 1997. évi 
CXL. törvény 64.§. (2) pontjába foglaltak alapján megbízza Megbízottat nyilvános 
könyvtári feladatok ellátása keretében mozgókönyvtári ellátás biztosításával.

 A jelen megállapodásban rögzített szolgáltatás szakmai tartalmát a mindenkori szakmai 
jogszabályok határozzák meg.

 A Megbízott az 1. pontban meghatározott feladatokat jelen megállapodás elválaszthatatlan 
részét képező 1. számú függelékében felsorolt településeken, jelen megállapodás 
elválaszthatatlan részét képező 2. számú függelékében található, a mozgókönyvtári 
szolgáltatások fogadásáról szóló hatályos Megállapodások szerint látja el.

A megbízott jogai és kötelezettségei

 A Megbízott a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a 
közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény, a vonatkozó egyéb szakmai jogszabályok 
és a mindenkori költségvetési törvény szerint biztosítja a feladat ellátását, mely különösen 
az alábbiakat foglalja magában:
– Rendszeres és tervszerű állománygyarapítás, a vásárolt dokumentumok állományba 

vétele, a kölcsönzéshez szükséges könyvkártya biztosítása, a dokumentumok 
kiszállítása a szolgáltató-helyekre.

– Az új dokumentumok feldolgozása, elektronikus formában hozzáférhető adatbázis 
építése. Honlapján lehetőség biztosítása a szolgáltató helyek állományának 
megtekintésére.
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– Az elektronikus adatbázis működtetése, karbantartása. Könyvtári szoftver követése.
– A helyben levő állományok (saját és letét) gondozása, karbantartása.
– Állományellenőrzések lebonyolítása.
– A szolgáltató helyek munkatársainak szakmai képzése, továbbképzése.
– Irodalmi és könyvszakmai rendezvények szervezése, lebonyolítása.
– Az országos és megyei könyvtári rendszer szolgáltatásainak közvetítése.
– A szolgáltató helyek egységes arculatának megterveztetése és kialakítása. 
– Figyelemmel kíséri, javaslatot tesz és összehangolja, esetenként lebonyolítja a 

települések, illetve a társulás fejlesztési pályázati lehetőségeit.
– Egyéni szerződések alapján a szolgáltató helyeken felmerülő költségek fedezésére, 

normatíva megegyezés szerinti részének átadása a szolgáltató helyeket működtető 
önkormányzatoknak.

– Az átadott pénzeszközök év végi elszámoltatása.

 A feladatellátáshoz szükséges személyi feltételeket a jogszabályok betartásával a 
Megbízott biztosítja. A munkáltatói jogok gyakorlását jelen megállapodás nem érinti.

 A feladatellátáshoz szükséges helyiségeket és tárgyi eszközöket a Megbízott a települési 
önkormányzatokkal kötött mozgókönyvtári szolgáltatások fogadásáról szóló 
Megállapodás alapján biztosítja, azok tulajdonjogi helyzetét jelen megállapodás nem 
érinti. 

 A feladatok ellátásához a Megbízó által nyert támogatásból, pályázati forrásból 
beszerzett/beszerzendő eszközök a Megbízó tulajdonát képezik, melyeket - külön 
megállapodásban rögzített feltételek mellett - a feladatot ellátó intézmény használatába ad. 

 A Megbízott a megállapodás 10. pontjában szereplő normatív támogatásra tekintettel 
köteles a támogatás felméréséhez, igényléséhez és elszámolásához szükséges adatokat a 
jogszabályi határidők betartásával a Megbízó rendelkezésére bocsátani. 

 A megállapodás 8. pontjában rögzített adatszolgáltatás valódiságáért a Megbízott felel. Az 
adatszolgáltatás Megbízottnak felróható eltéréséből, késedelméből adódó államháztartási 
szankciók esetén a Megbízott köteles a jogosulatlanul igénybe vett normatív támogatást és 
a jogszabályok alapján esedékes kamatot a Megbízó részére visszafizetni.

A megbízó jogai és kötelezettségei

 A Megbízó a megállapodás 1. pontjában meghatározott feladat ellátásával kapcsolatban 
felmerülő költségekhez úgy járul hozzá, hogy a hatályos jogszabályok alapján a 
feladatellátás tekintetében őt megillető normatív támogatás teljes összegét átadja a 
Megbízott számára. A normatív támogatás igénylése, valamint az azzal való elszámolás 
Megbízó feladata.
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 A Megbízó a normatív támogatás első 3 havi összegét március 31-ig, majd ezt követően 
havonta, legkésőbb minden hónap 25. napjáig utalja az Illyés Gyula Megyei Könyvtár 
OTP Bank 11746005-15416432 számú számlájára.

 Az intézmény feladatellátási tevékenységét a Társulás szakmai, törvényességi, 
célszerűségi szempontból ellenőrizheti. Az átadott pénzeszközökkel való gazdálkodásról a 
Társulás az éves beszámoló alapján kap tájékoztatást. A tárgyévi normatíva 
felhasználásáról a Szolgáltató Könyvtár a tárgyévet követő év január 31-ig pénzügyi és 
szakmai beszámolót készít.

A szerződés hatálybalépésének és felmondásának szabályai

 Jelen megállapodás az aláírás napján, határozatlan időtartamra jön létre. 

 A megállapodást felmondani mindkét fél részéről – tekintettel költségvetési törvény
szerinti kiegészítő állami támogatás feltételeire és a kistérségi feladatellátásban további 
szervezetek részvételére – kizárólag a naptári év végével lehet. A felmondási szándékot 3 
hónappal korábban írásban kell a másik féllel közölni. 

 Felek jelen megállapodás értelmezésével, illetve teljesítésével kapcsolatos jogvitáikat a 
Szekszárdi Városi Bíróság illetékességi körébe utalják. 

 A felmondás és a bírósági eljárás kezdeményezését megelőzően legalább 8 nappal a felek 
kötelesek a vitás kérdésekre vonatkozóan álláspontjukat egyeztetni, amelyről jegyzőkönyv 
készül. 

 Az egyeztetés sikertelensége esetén a megállapodás 14. pontjában foglaltaknak 
megfelelően felmondható, illetve a vitás kérdés bíróság elé terjeszthető. 

Egyéb rendelkezések

 Felek e megállapodás aláírásával egyidejűleg közös megegyezéssel megszüntetik a 
Szekszárd és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás, valamint az Illyés Gyula Megyei 
Könyvtár között 2006. január 30.-án létrejött Feladatellátási megállapodást 
mozgókönyvtári feladatok ellátására.

 Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. 
évi IV. törvény, a Tkt., az Szt., a Gyvt., valamint a vonatkozó egyéb jogszabályok 
rendelkezései az irányadóak. 
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 A szerződő felek kijelentik, hogy a szerződés szövegét elolvasták, azt együttes értelmezést 
követően megértették, és mint akaratukkal mindenben egyezőt jóváhagyólag aláírták. 

Szekszárd, 2010. 

Horváth István Liebhauser János
elnök igazgató

Szekszárd és Térsége Többcélú Kistérségi 
Társulás

Illyés Gyula Megyei Könyvtár
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Feladatellátási megállapodás
1. számú függelék

A FELADATELLÁTÁSSAL ÉRINTETT TELEPÜLÉSEK

Mozgókönyvtári szolgáltatás

Alsónána
Alsónyék
Bogyiszló
Fácánkert
Felsőnána
Harc
Kéty
Kistormás
Kölesd
Medina
Murga
Őcsény
Pörböly
Sárpilis
Sióagárd
Szálka
Szedres
Tengelic
Várdomb
Zomba
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Feladatellátási megállapodás
2. számú függeléke

MEGÁLLAPODÁS MOZGÓKÖNYVTÁRI SZOLGÁLTATÁSOK FOGADÁSÁRA

amely létrejött az Illyés Gyula Megyei Könyvtár (7100 Szekszárd, Széchenyi u. 51., 
képviselője Liebhauser János igazgató), továbbiakban Szolgáltató és …………….. Község 
Önkormányzata (…………………………………………, képviselője………………   
polgármester), továbbiakban Fenntartó között.

A megállapodás célja a településen élők számára korszerű könyvtári és információs 
szolgáltatások biztosítása kistérségi szintű közös ellátásban, amelyet a Szolgáltató a 
Szekszárdi Többcélú Kistérségi Társulással kötött feladatellátási megállapodás 
alapján közvetít.

1. A Szolgáltató a 2. pontban meghatározott feladatok ellátására, csak a 3. pontban 
megfogalmazott célokra a mozgókönyvtári normatívából …… e. Ft-t, azaz 
…………………….. forintot – átadott pénzeszközként – átutal a Fenntartó
…………………………… számú bankszámlájára az alábbiak szerint ütemezve:

- 2010. április 10-ig … …e. Ft-t, azaz …………………………. forintot;
- 2010. május 1. és 2010. november 10. között minden hónap 10-ig …… e. Ft-t, 

azaz hetvenezer forintot.

2. A Fenntartó a szolgáltatások fogadására megfelelő, korszerű (számítógéppel, 
telefonnal, szélessávú internet-kapcsolattal), esztétikusan, a feladatellátására 
alkalmas helyiséget biztosít, legalább heti …… órás nyitvatartással, legalább 
középiskolai végzettséggel, felhasználói szintű informatikai ismeretekkel 
rendelkező munkatárs megbízásával. Kötelezően, legalább 5 féle folyóiratot 
előfizet, és 1 könyvtári rendezvényt finanszíroz.
Fentiek hiányában a Szolgáltató nem tudja vállalni az ellátást.

3. A Fenntartó az átadott pénzeszközt a könyvtári szolgáltatások biztosítására és 
közösségi rendezvények szervezésére, azon belül az alábbi célokra fordíthatja:

- A szolgáltatóhely kialakítására
- A meglevő helyiség felújítására, korszerűsítésére
- Informatikai infrastruktúra kiépítésére (telefonvonal, internet)
- Technikai eszközök, berendezési tárgyak vásárlására
- Személyi juttatásra és a Fenntartót terhelő járulékköltségekre
- A szolgáltatóhely működtetésével kapcsolatos közüzemi számlák (villany, 

gáz, víz, telefon, internet) fedezetére

- A szolgáltatóhelyen dolgozó munkatárs szakirányú képzésére
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- Közösségi rendezvények szervezésére*

4. A Fenntartó az átadott pénzeszköz felhasználásáról külön analitikát vezet, 2010. 
július 15-ig az első félévvel** és 2009. december 31-ig a második félévvel
(beérkezési határidő) szöveges értékeléssel, hiteles, a felhasználást a 
könyvtáros által az eredeti számlán igazolt és záradékkal ellátott 
számlamásolatokkal és kifizetési bizonylatokkal kötelezően elszámol a 
Szolgáltató felé.

5. A Fenntartó által alkalmazott munkatárs a forgalomról napi statisztikát vezet, 
biztosítja a szolgáltatóhely rendjét, részt vesz a Szolgáltató által szervezett szakmai 
napokon. Elkészíti az éves statisztikát, minden év elején értékelő, szakmai 
beszámolót készít az előző év könyvtári eseményeiről, s meghatározza a tárgyévre 
vonatkozó feladatokat, eseményeket.

6. A Fenntartó vállalja, hogy a támogatás összegének felhasználásával kapcsolatos 
pénztárbizonylatokat, számlákat és egyéb iratokat 5 évig megőrzi és az 
ellenőrzéssel megbízott szakértőnek, szakértőknek rendelkezésére bocsátja.

Felek, jelen megállapodást olvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben 
egyezőt, jóváhagyólag aláírják.

Szekszárd, 2010. március ….

………………………………….. …………………………………..
               Szolgáltató      Fenntartó

Szolgáltató részéről ellenjegyző:                                     Fenntartó részéről ellenjegyző:

………………………………..                          …………………………………..
           gazdasági vezető körjegyző
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*elszámolható: rendezvényen szereplő előadók, művészek megbízási díja 
(számlás is), járulékok, útiköltség, terem- és eszközbérleti díj, technikai eszköz 
beszerzése, dekorációs anyag költsége, promóciós anyag nyomdaköltsége.

**azok a fenntartók, akik az első félévi elszámolási kötelezettségüknek határidőre 
nem tesznek eleget, a második félévben utófinanszírozottak lesznek.
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3. sz. melléklet

Képek
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Könyvtári szolgáltató hely: Harc

Könyvtári szolgáltató hely: Harc



57

Könyvtári szolgáltató hely: Alsónyék

Könyvtári szolgáltató hely: Alsónyék
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Könyvtári szolgáltató hely: Tengelic

Könyvtárátadás

Könyvtári szolgáltató hely: Murga

Könyvtárátadás
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Könyvtári szolgáltató hely: Őcsény

Őszi Könyvtári Napok 

Könyvtári szolgáltató hely: Pörböly

Őszi Könyvtári Napok


