
SZMSZ 1. sz. Melléklet 

1. Az iskolai könyvtár működési szabályzata 

 

1.Jogszabályi háttér 

Az iskolai könyvtár működését a jelenleg hatályos jogszabályok határozzák meg, köztük: 

 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről, 

 229/2012. (VIII. 28.) Kormányrendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény 

végrehajtásáról, 

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

köznevelési intézmények névhasználatáról, 

 110/2012. évi Kormányrendelet a Nemzeti Alaptanterv kiadásáról, valamint 

 az IFLA és az UNESCO közös könyvtári nyilatkozata, 1999. 

 

2. Az iskolai könyvtár működési szabályzatának tartalma 

 

2.1.A könyvtárra vonatkozó adatok 

Elnevezése: Tildy Zoltán Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Könyvtára 

Címe: 5520 Szeghalom, Dózsa Gy.u. 13-17. 

Alapterülete: 50 m2 

Használói köre: pedagógusok, tanulók, az iskola dolgozói 

2.2.A könyvtár fenntartása és szakmai irányítása 

A könyvtár a Tildy Zoltán Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola szervezetében 

működik. Fenntartásáról és fejlesztéséről a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ, mint 

fenntartó gondoskodik. A szakszerű könyvtári szolgáltatások kialakításáért az iskola és a 

fenntartó közösen vállal felelősséget.  Az iskolai könyvtár működését az iskola igazgatója 

irányítja és ellenőrzi a nevelőtestület és a diákközösségek javaslatainak meghallgatásával. 

2.3.A könyvtár feladatai 

 Az iskolai könyvtár gyűjteményét szakszerűen fejleszti és feltárja.  

 A gyűjteményre épülő szolgáltatásaival az iskolai nevelő-oktató munka szellemi bázisa. 

 Költségvetési keretén belül biztosítja az iskola alkalmazottai és tanulói részére a 

neveléshez, oktatáshoz szükséges ismerethordozókat, információkat.  

 A nevelőtestület aktív közreműködésével szervezi a tanulók könyvtárhasználóvá 

nevelését, a kívánatos olvasási szokások kifejlesztését, a tanulók önálló ismeretszerző 

képességének kialakítását.  



 A pedagógusok alapvető pedagógiai, szakirodalmi és információs tájékoztatására 

törekszik, ennek érdekében fogadja más intézmények ilyen irányú szolgáltatásait. 

 

2.3.Az iskolai könyvtár gyűjtőköre, állománya, gazdálkodása 

 Az iskolai könyvtár az intézmény követelményeinek megfelelően folyamatosan, 

tervszerűen és arányosan fejleszti állományát.  

 Az állomány vétel, ajándék, csere útján a gyűjtőköri elveknek megfelelően gyarapodik. 

 Az iskolai könyvtár feladatainak ellátásához szükséges anyagi feltételeket a fenntartó a 

költségvetésben előre megtervezetten, folyamatosan biztosítja.  

 A fenntartó hasonlóképpen gondoskodik a napi működéshez szükséges eszközökről és a 

szociális feltételekről. 

 Az iskolai könyvtár működéséhez szükséges dokumentumok, információhordozók, 

nyomtatványok beszerzése az iskola költségvetésében biztosított összegekből a 

könyvtáros tanár feladata. Hozzájárulása nélkül a gyűjteménybe dokumentum nem 

vásárolható.  

 A könyvtáros tanár az állományalakítás során figyelembe veszi az igazgató, a 

nevelőtestület, a diákközösségek javaslatait és az iskola könyvtári környezetének 

állományi adottságait. 

2.4.A könyvtári állomány elhelyezése, tagolása 

A könyvtárhelyiségben elhelyezett dokumentumok. 

 Könyvállomány: kézi- és segédkönyvtár, valamint kölcsönözhető állomány. Raktári 

rendjük: szépirodalom betűrendben, ismeretközlő irodalom szakrendben, ezen belül 

betűrendben. 

 Periodikák. Raktári rendjük: a friss számok a folyóirattartón, a régebbiek tékázva. 

 Audiovizuális dokumentumok. 

  Raktári rendjük: külön egységként dokumentumtípusonként folyószámos elhelyezéssel. 

2.5.Az állomány nyilvántartása 

A könyvtárba érkező, gyűjtőkörbe tartozó, tartós megőrzésére szánt dokumentumokat 6 napon 

belül állományba kell venni. 

2.6.A könyvtári állomány ellenőrzése, védelme 

2.6.1.Az iskolai könyvtár állományából folyamatosan, évente legalább egy alkalommal ki kell 

vonni az elavult tartalmú, a fölöslegessé és a természetes elhasználódás következtében 

alkalmatlanná vált dokumentumokat.  

2.6.2.Hasonló rendszerességgel törölni kell az olvasók által elveszített és térített 

dokumentumokat is. 

2.6.3.Az olvasó az általa elveszített, megrongált dokumentumot az alábbi módokon pótolhatja: 

 

 a dokumentum azonos kiadásának beszerzésével, 

 a dokumentum forgalmi értékének megtérítésével, 

 a dokumentum másolási értékének megtérítésével, 

 a könyvtár gyűjtőkörébe tartozó (hasonló tartalmú és értékű) dokumentum 

beszerzésével. 



 

2.7.A könyvtári állomány feltárása 

Az iskolai könyvtár teljes állományáról az alábbi katalógusok készülnek: 

 raktári katalógus, 

 alapkatalógus: betűrendes leíró katalógus, 

 csoportképzéses szakkatalógus. 

Az állomány feltárására vonatkozó részletes szabályokat a 4. számú melléklet tartalmazza. 

2.8.Az iskolai könyvtár szolgáltatásai 

 Az iskolai könyvtár szolgáltatásaival a könyvtár használóinak rendelkezésére áll. 

 A könyvtár használóinak köre: 1. az iskola tanulói, 2. az iskola nevelőtestülete és nem 

pedagógus dolgozói.  

 Az iskolával jogviszonyban nem álló személyek, intézmények csak könyvtárközi 

kölcsönzés útján vehetik igénybe az iskolai könyvtárat.  

 A könyvtár biztosítja a számítógépes informatikai szolgáltatásokat is a könyvtárt 

használók körében.  

 Az iskolai könyvtáron keresztül használatra megkapja a pedagógus a munkájához 

szükséges tankönyveket, tanári segédkönyveket, audiovizuális dokumentumokat, valamint 

az informatikai eszközöket igényük és a könyvtár lehetőségei szerint. Ezeket esetenként 

előzetesen egyeztetik a könyvtárossal. 

 Az iskolai könyvtár elsődleges feladata, hogy gyűjteményével és szolgáltatásaival az 

iskolában folyó oktató-nevelő munkát segítse.  

 Ennek megfelelően a könyvtárhasználók számára lehetővé teszi teljes állománya egyéni 

és csoportos helyben használatát, valamint a csak helyben használható dokumentumok 

kivételével a kölcsönzését.  

 Tájékoztató szolgálat keretében eligazítást ad a könyvtár és dokumentumai használatához 

szükséges ismeretekről, bibliográfiai és ténybeli adatszolgáltatást nyújt.  

 Segíti az iskolai munkához, a különböző versenyekhez szükséges irodalomkutatást, 

esetenként témafigyelést, önálló irodalomkutatást is végez.  

 Közreműködik a könyvtárbemutató, könyvtárismertető és a könyvtárhasználatra épülő 

tanítási órák kialakításában, előkészítésében.  

 Maradéktalanul ellátja a szolgáltatásokkal kapcsolatos nyilvántartási feladatokat.  

 Gondoskodik az állomány védelméről, szakmai rendjéről. 

 Az olvasó köteles betartani a könyvtár használatának szabályait.  

 Köteles rendezni tartozását az iskolával történő jogviszony megszűnése előtt.  

 

2.9. Záró rendelkezések 

A jelen szabályzatban nem említett valamennyi kérdésben az iskola működési szabályzata szerint 

kell eljárni. Az iskolai könyvtár szabályzatát felül kell vizsgálni és át kell dolgozni, ha 

jogállásában, szervezeti felépítésében, feladatrendszerében alapvető változások következnek be. 

Az iskolai könyvtár szervezeti és működési szabályzata a jóváhagyás napján lép életbe. 

 

 



3. A könyvtár gyűjtőköri szabályzata 

 

3.1.Az iskolai könyvtár gyűjtőkörét meghatározó tényezők 

 Az iskolai könyvtáros a folyamatos, tervszerű és arányos állományalakítást a 

nevelőtestület véleményének kikérésével az iskola igazgatójának jóváhagyásával végzi. 

 Az egyes dokumentumok beszerzésénél figyelembe kell venni az iskolai könyvtár 

funkciórendszerét, az iskola vonzáskörzetében működő könyvtárak szolgáltatásait, a 

beszerzési példányszámok meghatározásánál pedig az ellátandó tanulók, tanárok számát. 

 Az iskolai könyvtár alapfunkcióját az iskola nevelési-oktatási céljai, és azok tartalma 

határozza meg.  

 A könyvtár elsődleges funkciójából adódó feladatainak megvalósítását segítő 

dokumentumok tartoznak az állomány főgyűjtő körébe. Ide soroljuk az írásos nyomtatott 

dokumentumtípusok közül a segédkönyveket, a helyi tantervekben meghatározott 

kötelező és ajánlott olvasmányokat, a tananyagot kiegészítő vagy ahhoz kapcsolódó 

ismeretközlő és szépirodalmat, a szakmai oktatáshoz kapcsolódó szakirodalmat, tanítás-

tanulást segítő nem nyomtatott ismerethordozókat.  

 A könyvtár másodlagos funkciójából eredő szükségletek kielégítését a mellékgyűjtő körbe 

sorolt dokumentumok képezik.  

 Az iskolai könyvtár a tananyagon túlmutató ismerethordozók gyűjtését csak részlegesen 

vállalhatja. 

 A tanulók és nevelők sokirányú érdeklődését, egyéni művelődését segítik más könyvtárak 

is.  

 Az iskolai könyvtár gyűjtőköre formai oldalról: 

 Írásos nyomtatott dokumentumok: könyv, tankönyv, periodika. 

 Audiovizuális ismerethordozók: hangos-képes dokumentumok. 

 Egyéb információhordozók. 

 

 

3.2.A beszerzés forrásai: 

 Az iskolai könyvtár állománya vétel, ajándék, csere útján gyarapszik. 

 Nem kerülhetnek az állományba a gyűjtőkörbe nem tartozó dokumentumok. 

3.3.A gyűjtés szintje és mértéke: 

 Kiemelten kell gyűjteni a helyi tantervekben meghatározott kötelező és ajánlott 

irodalmat, munkáltató eszközként használatos műveket. 

 A tananyagot kiegészítő vagy ahhoz szorosan kapcsolódó irodalmat tartalmi 

teljességgel, de válogatással kell gyűjteni. 

 Az ismeretközlő dokumentumok közül a tantárgyak oktatásában felhasználható 

tudományterületek enciklopédikus szintű gyűjtése, a tananyagban szereplő írók, 

költők válogatott művei, antológiák, gyűjteményes kötetek. 



 

3.4.Szépirodalom 

A gyűjtés terjedelme és szintje, a gyűjtés mélysége 

 Átfogó lírai, prózai, drámai antológiák a világ- és a magyar irodalom bemutatására: 

teljesség igényével. 

 Az általános iskolai tananyagnak megfelelően a házi- és az ajánlott olvasmányok: 

kiemelten. 

 A tananyagban szereplő szerzők válogatott művei, gyűjteményes kötetei: teljességgel. 

 A kiemelkedő, de a tananyagban nem szereplő kortárs alkotók művei: erős válogatással. 

 Tematikus antológiák: válogatással. 

 Regényes életrajzok, történelmi regények: erős válogatással. 

 Az iskolában tanított nyelvek olvasmányos irodalma: erős válogatással. 

3.5.Szakirodalom 

 

3.5.1. A gyűjtés terjedelme és szintje, a gyűjtés mélysége 

 Alap- és középszintű általános lexikonok és enciklopédiák alapszinten: válogatva. 

 A tudományok, a kultúra, a hazai és az egyetemes művelődéstörténet alap- és középszintű 

elméleti és történeti összefoglalói alapszinten: válogatva. 

 A tananyaghoz közvetlenül kapcsolódó a tudományok egészét vagy azok részterületeit 

bemutató alap- és középszintű szakirányú segédkönyvek középszinten: teljességgel. 

 A tantárgyak, szaktárgyak, szaktudományok alap- és középszintű történeti összefoglalói 

középszinten: válogatva. 

 Munkáltató eszközként használatos alap- és középszintű ismeretközlő irodalom 

alapszinten: válogatva. 

 A tananyagot kiegészítő vagy ahhoz közvetve kapcsolódó középszintű irodalom: 

válogatva. 

 A szakmai tárgyak alap-, közép- és felsőszintű ismeretközlő irodalma középszinten: 

válogatva. 

 A szakmai tárgyak alap-, közép- és felsőszintű ismeretközlő irodalma felsőszinten: 

válogatva. 

 Az iskola érvényben lévő tantervei, tankönyvei: teljességgel. 

 Az iskola oktatási segédletei: teljességgel. 

 A tanított nyelvek oktatásához felhasználható segédletek: erősen válogatva. 

 Helytörténeti művek: válogatva. 

 

3.6. Pedagógiai gyűjtemény 

Az iskolai könyvtár gyűjti a pedagógusok szakmai továbbképzését és az órákra való felkészülést 

segítő pedagógiai szakirodalmat (pedagógiai lexikonok, neveléselméleti kézikönyvek, 

neveléstörténeti összefoglalások, a pedagógiai klasszikusainak művei, a családi életre való 

neveléssel, értelmi neveléssel, személyiségformálással kapcsolatos munkák, tantárgyi 

módszertani segédkönyvek), a pedagógia határtudományai közül az alapvető pszichológiai 

irodalmat, valamint a szociológia, szociográfia, statisztika, jog irodalmát enciklopédikus szinten. 

3.7. Könyvtáros segédkönyvtára 



A tájékoztató munkához a kézi- és segédkönyvek mellett: 

 Válogatva gyűjtött: az általános bibliográfiák, szakbibliográfiák, kiadók és 

könyvkereskedői katalógusok; a gyarapítás, nyilvántartás, osztályozás, 

katalógusszerkesztés szabályai; a könyvtárat érintő jogszabályok, 

irodalompropagandával kapcsolatos módszertani kiadványok. 

 Teljességgel gyűjtött: állományra vonatkozó alapjegyzékek, ajánlóbibliográfiák, 

MPI iskolai könyvtárakkal kapcsolatos módszertani kiadványok. 

3.8. Hivatali segédkönyvtár 

Az iskola vezetése részére gyűjtendő az igazgatás, a gazdálkodás, az ügyvitel körébe tartozó 

legfontosabb kézikönyvek, jogszabálygyűjtemények. 

Audiovizuális gyűjtemény 

A tantárgyak oktatásához rendszeresen felhasználható oktató, illetve ismeretterjesztő 

dokumentumok beszerzése fokozottan ajánlott 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1. Könyvtárhasználati szabályzat 

 

 Az iskolai könyvtárnak az iskola minden tanulója és dolgozója tagja lehet.  

 A beiratkozás díjtalan, a könyvtári tagság megújítása tanévenként szükséges. 

 A könyvtárat nyitvatartási időben a beiratkozott tagok használhatják.  

 A beiratkozáskor az olvasó kötelezettséget vállal a könyvtári szabályok betartására. 

 A könyvtárból dokumentumot csak a könyvtáros tudtával szabad kivinni. 

 Az állományból egy-egy alkalommal maximum 5 kötet kölcsönözhető 2 hétre.  

 A kölcsönzési idő egyszer meghosszabbítható. 

 A könyvek a tanév végéig kölcsönözhetők. 

 A dokumentumok közül csak helyben használhatók: olvasótermi, kézikönyvtári könyvek, 

periodikumok, nem nyomtatott dokumentumok. 

 A csak helyben használható dokumentumokat a pedagógusok egy tanítási órára 

kikölcsönözhetik. 

 Az olvasó a könyvtári tartozását az iskolával való tanulói, illetve dolgozói jogviszony 

megszűnése előtt köteles rendezni. 

 Az esetleges adatmegváltoztatás bejelentését a könyvtárhasználó köteles a változás után 

maximum 15 nappal írásos formában bejelenteni a könyvtáros részére.  

 A változásokat hivatalos dokumentumokkal kell igazolni. 

 A könyvtár nyitva tartási ideje minden tanév kezdetekor kifüggesztésre kerül a könyvtár 

ajtajára. Nyitva tartás időben lehetőség van az állomány egyéni és csoportos használatára, 

a könyvtárhasználati órák és egyéb csoportos foglalkozások megtartására, melyek 

tervezésében, szervezésében a könyvtáros tanár a szaktanárokkal együtt vesz részt. 

 Az iskolai könyvtár tájékoztató szolgálata keretében eligazítást ad a használatához 

szükséges ismeretekről. 

 A könyvtáros tanár segíti a nevelőket és a tanulókat az iskolai munkához szükséges 

irodalomkutatásában. Segíti, irányítja a könyvtárhasználati versenyre való felkészítést. 

 A könyvtárban nyilvántartás készül a kölcsönzésekről.  

 A kölcsönzésben lévő műveket az olvasó előjegyeztetheti.  

 A saját gyűjtemény kereteit meghaladó igényeket az olvasó kérésére a könyvtár 

könyvtárközi kölcsönzéssel elégítheti ki.  

 A felmerülő költségek az olvasót terhelik. 

 Az iskolai könyvtár letéti állományt helyezhet el szaktantermekben.  

 A letéti állományt szeptember elején veszik át és tanév végén adják vissza a megbízott 

tanárok, akik az átvett állományért anyagi felelősséggel is tartoznak.  

 A letéti állomány nem kölcsönözhető. 

 Ha az olvasó a könyvtári dokumentumot elveszti, megrongálja, akkor ugyanannak a 

műnek egy másik, kifogástalan példányát köteles beszolgáltatni.  

 Ha ez nem lehetséges, akkor az olvasó a könyv mindenkori beszerzési költségét köteles 

megtéríteni. Végső esetben a könyvtár a megrongált, illetve elveszett dokumentummal 

egyenértékű dokumentumot is elfogadhat. 

 Az igazgatóhelyettesek feladata, hogy a tanulói, illetve dolgozói jogviszony megszűnése 

előtt ellenőrizze az érintett személyek könyvtári tartozásait, és azok rendezését.  

 



 

5. Tankönyvtári és tartós tankönyvek szabályzata 

A diákok a tanév befejezése előtt kötelesek a tanév közben felvett tankönyveket a könyvtárban 

leadni. A tanuló, illetve a kiskorú tanuló szülője köteles a kölcsönzött tankönyv működési 

szabályzatában meghatározottak szerint az iskolának megtéríteni. Nem kell megtéríteni a 

tankönyv, munkatankönyv stb. rendeltetésszerű használatából származó értékcsökkenést. 

A pedagógusok a munkájukhoz szükséges tankönyveket a munkavállalói jogviszonyuk végéig 

vehetik igénybe. 

5.1.A tankönyvek nyilvántartása 

Az iskolai könyvtár külön adatbázisban kezeli az ingyenes tankönyv biztosításához szükséges 

tankönyveket. Ezek tartós tankönyvként kezelendők. 

5.2. Kártérítés 

A tanuló a támogatásként kapott ingyenes tankönyvet (tartós tankönyvet, oktatási segédanyagot 

stb., továbbiakban tankönyv) köteles megőrizni és rendeltetésszerűen használni. Ebből fakadóan 

elvárható a tanulótól, hogy az általa használt tankönyv legalább a tanulmányai végéig használható 

állapotban legyen.  

Amennyiben a tanuló az iskolai könyvtárból tankönyvet, tartós tankönyvet kölcsönöz, a tanuló, 

illetve a kiskorú tanuló szülője köteles a tankönyv elvesztéséből, megrongálásából származó kárt 

az iskolának megtéríteni. 

Ennek lehetőségei: 

 ugyanolyan könyv beszerzése, 

 anyagi kártérítés. 

Az elhasználódás mértékének és indokoltságának megállapítása a könyvtáros feladata. Vitás 

esetben az igazgató szava döntő. Abban az esetben, ha az elhasználódás mértéke a 

megengedettnél indokolatlanul nagyobb, a tanulónak a tankönyv átvételekor érvényes 

vételárának megfelelő hányadát kell kifizetnie: 

 az első év végén a tankönyv árának 75 %-át, 

 a második év végén a tankönyv árának 50 %-át, 

 a harmadik év végén a tankönyv árának 25 %-át. 

A tankönyvkölcsönzéssel, a tankönyv elvesztésével, megrongálásával okozott kár megtérítésével, 

a kártérítési kötelezettség mérséklésével, illetve elengedésével kapcsolatban a szülő által 

benyújtott kérelem elbírálása az igazgató hatásköre. 

Az első és második évfolyamos tanulók nem kötelezhetőek a sérült könyvek kártérítésére. 

A tankönyvek rongálásából eredő kártérítési összeg tankönyvek és segédkönyvek (kötelező 

olvasmányok, feladatgyűjtemények, szótárak) beszerzésére fordítható. 

 


