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139/2021.(V1.14.) h a t á r o z a t a
a Madách Imre Városí Könyvtár Szervezeti és Működési Szabályzatának

jóváhagyásáról

1,) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Polgármestere a katasztrófavédelemröl és a hozzá
kapcsolódó egyes töruények módosításáról szóló 2011, évi CXXVlll. töruény 46. § (4) bekezdésében
kapott hatáskörében eljárua, tekinteftel a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti
intézkedések hatálybalépéséröl szóló 27/2021. (1.29.) Korm. rendeletre, a Madách lmre Városi
Könyvtár Szeruezeti és Működési Szabályzatát a határozat melléklete szerinti tartalommal
jóváhagyja.

2,) A Polgármesterfelkéria Jegyzőt a döntésböl adódó egyéb szűkséges intézkedések megtételére,

Határidö: 2021. j(tnius 30.
Felelős: dr. Varga Andrea jegyzö
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l. ÁLTALÁNos RE vDEt xrzÉsex

1. A Szervezeúí és Működési Szabályzat cétja:

A Madách lmre Városi Könyvtár Szeruezeti és Működési Szabályzatának célja, hogy rögzítse az
intézmény adatait és szervezeti felépítését, a vezetők és alkalmazottak feladatait és jogkörét, az
i ntéz mé n y m ű ködési szab álya it,

2. A Szeruezeíí és Működési SzabáIyzat hatáIya:

A Szeruezetiés Müködési Szabályzat és a mellékletét képező egyéb belső szabályzatok betartása az
intézmény valamennyi munkavállalójára nézve kötelező éruényú. Az intézmény Szeruezeíi és
Működési Szabályzata Balassagyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének
jóváhagyásávallép hatályba és határozatlan időre szól.

il. Az \NTÉZMÉNY ALAPADATAI

1. Akönyvtárneve:
Madách lmre Városi Könyvtár

2. A könyvtár székhelye és címe:
2660 Balassagyarmat, Rákóczifejedelem út 50.
Telefonszáma: (35) 300 290
E-m a il : m ivkbgv@ q m a i l. co m
Hon l ap : www.vkba l assa. hu

3. A könyvtár jetzőszámai:
Tönskönyviazonosítószám: 672001
Adószáma: 1677994*1-12
KSH statisztikai számjele: 16779945-9101-322-12
KSH területiszámjel: 1213657
Számlavezetői pénzintézet: K&H Bank Zrt.

4. A könyvtár telephelye, címe:
Helytöfténeti Gyüjtemény és Kutatóhely
2660 Balassagyarmat, Rákóczi fejedelem (lt 107.
Telefon:(3í) 300 663

5. Az alapító és fenntartő szeru neye és címe:
Bal assagya rm at V á ros Ö n korm á nyzata
2660 Balassagyarmat, Rákóczifejedelem út 12,
A költségvetési szeru irányító (felügyeleti) szervének neve, székhelye:
Balassagyarmat Város Önkormányzatá nak Képviselfitestülete
2660 Balassagyarmat, Rákóczifejedelem út 12.

6, A könywár általános jogelődje:
A 3753 kig. (72 kgy.) 1949. sz. közgyűlési határozattal létesített, 1950. novemberében rendeltetésének
átadoft népkönyvtárnak és az 1951. május l-jén megalakult Körzeti Könyvtárnak, illetve a Magyar
Népköztársaság Minisztertanácsának 2042-13/1952.(V,14) MT határozata és az ezt követö 8720-2-
33/1952. sz. Népmüvelési Miniszteri utasítás éftelmében, a kettő egyesítéséből 1952. november 7-én
létre h ozott j árási könyvtárn a k.

7, A könyvtár közvetlen jogelődjének neve, székhelye:
Madách lmre Városi- Járási Könyvtár
2660 Balassagyarmat, Köztársaság tér 5.

8. A könyvtár alapíásának dátuma:
1989. június 12.
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9.

10.

11,

A könyvtár alapító okirata:
Az éruényben lévó alapító okiratot Balassagyarmat Város Polgármestere a 138/2021.(v1.14.)
határozatával fogadta el.

A könyvtár illetékességi és működési köre:
Bal assagyarmat város közigazgatási területe és vonzásközete.
Az intézmény egyidejüleg ellátja a Nógrád MegyeiSZC Szent-Györgyi AlbertTechnikum iskolaikönyvtári
funkcióját is.

A könyvtár béIyegzője:

Körbélyegző: Hosszúbélyegző:

-ffii,,fiffi;*lüffi-

Tulajdonbélyegzó:

,:a,-,r]'í

i+,

:--.::_:: _, |.t

12,

13,

A kö n yvtá r gazd ál kod ási öesoro/ása;
Önál lóa n m ú ködö hetyi ön kormányzati költségvetési szeru,
A könyvtár pénzügyi-gazdasági, fizikaitámogató tevékenységét a Gazdasági Műszaki Ellátó Szervezet
végzi.

A könyvtár jogszabáIyokban meghatározott közfeladata: A muzeális intézményekröl, a nyitvános
könyvtári ellátásról és a közművelödésröl szóló 1997. évi CXL. töruény 53-58 §-a szeinti nyilvános
könyvtári ell átás, a 64-6 5. §-a szeri nti telep ü lési könyvtári ell átás.

A költségvetésí szerv főtevékenységének államháztartási szakágazati besorolása:
9 1 01 00 könyvtári, levéltári tevékenység

14.
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15, A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkciő szerinti megjelölése:

013360 Más szeru részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások
082042 Könyvtári állománygyarapítása, nyilvántaftása
082043 Könyvtári állomány feltárása, megörzése, védelme
082044 Könyvtáriszolgáltatások
082091 Közművelödés közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése
082092 Közmüvelödés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása
082093 Közművelődés - egész életre kiterjedó tanulás, amatör művészetek
082094 Közmúvelődés- kulturális alapú gazdaságfejlesztés
083020 Könyvkiadás
083030 Egyéb kiadói tevékenység
095020 lskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés

A könyvtár váIlatkozási tevékenységet nem folytathat.

A köItségvetési szerv vezetöjének megbízási rendje:
lgazgatója a Munka Töruénykönyvéről szóló 2012, évi l. töruény (továbbiakban: Munka Törvénykönyve)
208. § (1) bekezdése alapján vezető állás(t munkavállaló,
A költségvetési szeru vezetői feladatainak ellátására Balassagyarmat Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete pályázatot ír ki a muzeális intézményekröl, nyilvános könyvtári ellátásról és a
közművelödésröl szóló 1997. évi CXL. töruény 94. § (3) bekezdése, valamint a kulturális intézményben
foglalkoztatoftak munkaköreiről és foglalkoztatási követelményeiről, az intézményvezetöi pályázat
lefolytatásának rendjéről, valamint egyes kulturális tárgyú rendeletek módosításáról szóló 39/2020.(X.30.)
EMM| rendelet szerint. A pályázat legfeljebb 5 év határozott idötartamra írható ki.
A vezetö felett a munkáltatóijogokat Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, az
egyéb munkáltatói jogokat Balassagyarmat Város Polgármestere gyakorolja a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011, évi XLXXXIX. töruény szerint.

A költségvetési szerv szakmai vezetése:
Az intézményt az igazgató vezeti.
Az igazgató munkáját 1 fö igazgató-helyettes segíti.

A könyvtár foglalkoztatot|jaira vonatkozó foglakoztatási jogviszonyok megjelölése:
Az intézmény foglalkoztatottjai a Munka Törvénykönyve rendelkezései szerint munkavállalók,

A könyvtár al aptevéRenységének forrása :
Az intézmény alaptevékenységét a Balassagyarmat Város Önkormányzata által biztosított éves
költségvetésböl látja el.

A könyvtár jogáIlása:
Az intézmény önálló jogiszemély.

Az intézmény rendelkezésére, használatába bocsátott önkormányzati tulajdonú ingatlanok:- 2660 Balassagyarmat, Rákóczi fejedelem (tt 50., hrsz. 808/1 és 808/2; az összesen 18066 m2
területü ingatlan főépületéböl 110B m2

- 2660 Balassagyarmat, Rákóczi fejedelem út 107., hrsz. 1239, 904 m2 területü Helytörténeti
Gyüjtemény és Kutatóhely

- Az intézmény vagyonára és a vagyon feletti rendelkezés jogára az ingatlanvagyont, valamint az
ingatlanon felüli vagyont illetöen Balassagyarmat Város Önkormányzata Képviselö-testületének
m i n de n ko r h atá l yos vag yo n re ndel ete az i rá nyad ó.

A könyvtár helye a háIőzati rendszerben:
Önálló városi, nyilvános könyvtár.

A könyvtár használatának szabályozása:
A gyüjtemény a muzeális intézményekről, nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997.
éviCXL. törvényben meghatározott szolgáltatásokkal áll a használók rendelkezésére.

16.

17,

18.

19.

21.

22.



A szolgáltatások igénybevélelének módját, a téfitéses szolgáltatások körét és feltételeit a
Könyvtárhasználati és Szolgáltatási Szabályzat tartalmazza, mely jelen okirat 1. számú mellékletét
képezi.

Il l. Az l NTÉZM ÉNY TEVÉKENY9 ÉG E

A Madách lmre Városi Könyvtár a ínagyar könyvtári rendszer tagjaként részt vesz Balassagyarmat város és
vonzáskönete lakosságának könyvtári ellátásában, a gyűjtött dokumentumok tartalmát állampolgári jog
alapjá n rendelkezésére bocsátja míqden érdeklődőnek.

1. Funkciói:
éftékmegörzés,
i nfo rm ációk szol g á ltatása,
a tanulás, a tájékozódás, a kutatás, a tudományos munka segííése,
szakkönyvtári szolgáltatásokat pótló feladatok ellátása,
szociális, kultu rális, közm úvelődési és szórakoztatási fu nkció betöltése.

2. Az alaptevékenység keretében elvégzendö feladatok:
Gyüjteményét- a helyi igényeknek megfelelöen -folyamatosan gyarapítja, feltárja, megörzi, gondozza
és rendelkezésre bocsátja. Gondoskodik az állomány védelméröl, a fölöslegessé vált dokumentumok
törléséről.
Felnőtt és gyermek olvasószolgálati tevékenységet folytat, betölti a középiskolai könyvtári funkciót,
v a l a m i nt h e lytö rté n eti gy üjte mé n yt é s kutatóh e l yet m ü ködtet.
A könyvtár szociális szerepet is ellát azzal, hogy szolgáltatásai hátrányos helyzetűek számára is
hozzáférhetöek.
Biztosítja dokumentumainak helyben használatát, kölcsönzését, illetve másolatok szolgáltatását,
valamint számítógépes nyomtatását, szkennelését.
Sz á m ítóg é pes ad atb ázi so kat é p ít.
A gyűjteményében nem található dokumentumokat könyvtárközi kölcsönzéssel szerzibe.
Tájékoztat a könyvtár és a nyilvános könyvtári rendszer dokumentumairól és szolgáltatásairól.
Biztosítja más könyvtárak állományának és szolgáltatásai n ak elérését.
Részt vesz a könyvtárak keötti dokumentum- és információcserében.
Bekapcsolódik az országos informatikai és telematikai fejlesztésbe, internet-hozzáférést biztosít és
részt vesz a használók képzésében.
Helyisme reti, közéleti, közh aszn ú információkat és doku mentu mokat gyújt.
l rodalomkutatást végez, bidiog ráfiákat ál lít össze.
Helyi vonatkozású kiadványokat jelentet meg.
Hozzájárul az intézmény kölyvtárosainak szakmai képzéséhez, továbbképzéséhez, munkatársai részt
veszne k az országos szakm ai fóru mok prog ramjai n és tapasztal atcseréken,
Közösségi programokat taft: könyves ünnepek, irodalmi rendezvények, könyvpremierek,
ismerefterjesztő előadások, óvodai, iskolai foglalkozások, olvasótáborok, kiállítások, emléknapok, a
városból elszármazottak baráti találkozói, vetélkedők.

Az intézmény közművelődési, közösségépítő tevékenységén belül elvégzendő feladatok:
konferenci ákat, ta nácskozásokat, e mlékü léseket re n dez.
Részt vesz a Madách- és Mikszáth-kultusz ápolásában, a város irodalmi hagyományainak
továbbéltetésében.
Szerveziéstámogatja a HoilsmeretiKörtevékenységét, valaminttámogatja a Komjáthy Jenö lrodalmi
és M üvészeti Társaság tevékenységét.

A könyvtár gyűjtőköre:
A magyarul, illetve hazánkban megjelenö dokumentumokra terjed ki. Az Új Konyvek átlománygyarapítási
tájékoztató és a különbözö kiadói listák ajánlásait veszi figyelembe, egyeztetve az olvasói igényekkel.
Törekszik arra, hogy a világnyelveken kiadott dokumentumokból is válogatást nyújtson,
Lehetőség szerint a Magyarországon publikált könyvtáriszakirodalom teljességét beszerzi,
Az önálló épületben működtetett Helytörténeti Gyűjteménye számára megvásárotja a Balassagyarmatra
és körzetére vonatkozó dokumentumokat, függetlenül a hordozó formájától.
A könyvtár gyűjtőköréröl részlelesen a 2. számú mellékletben található Gyűjtököri Szabályzat rendelkezik.
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6,

A könyvtár áIlományának nyilvántartása :

A mindenkori pénzügyi kötelezettségeknek megfelelöen a könyvtári dokumentumok egyediés összesífeff
nyilvántartásba kerülnek bevételezésre. A legalapvetöbb dokumentumtípusok cím- és csoporíos
leltárRönyveit naprakészen vezeti, s okmányként kezeli,

A könyvtári állomány feltáró eszközei:
A könyvtár a teljes állományát integrált számítógépes rendszerben tartja nyilván, amely biztosítja a formai
és a tartalmi feltárást. A gyarapított anyagról egy cédulakatalógust, a raktári nyilvántartást építi. A
Helytörténeti Gyűjtemény állományáról a letéti katalógus ad áttekintést. Ezt a katalógust is folyamatosan
karbantartja, az állománybóI kivont dokumentumok adatait a számítógépes rendszerböl és a raktári
katalógusból egyaránt törli. Ezen túlmenöen egyéb adatbázisok felhasználásával, a világhálón történő
eléréssel, szolgáltatásaival segíti használói tájékozódását, tájékoztatását.

tv. Az \NTÉZMÉNY szERvEzETl FELÉPÍTÉ9E

Az intézmény szeruezeti feiépítését alá- és fölérendeltség, illetőleg munkamegoszúás szerint a 3.
szá m ú m e l I é kl et sze ri nti tá b l ázat sze m l éIteti.

Az intézmény belső szervezetí egységeinek főbb feladatai:
Az intézmény belsö szeruezeti egységeinek, vezetöi szintjeinek meghatározásánálelsód/eges cél, hogy
a könyvtár feladatait zavartalanul és zökkenömentesen /ássa e/ a követelményeknek megfelelöen, A helyi
adoftságoknak megfelelöen a Madách lmre Városi Könyvtárban az alábbi szervezeti egységek
határozhatók meg:

a. ) A gyerm ekkönyvtár feladatai :

- A 14 éven alulikorosztály könyvtáriellátása.
- Az olvasók nyilvántartása.
- A használók és a forgalom statisztikájának vezetése.
- A dokumentumok kölcsönzése és helyben használatának biztosítása.

A késedel mes olvasók felszólítása.
- A könyvtári állomány gyarapítása és gondozása.

Bibliográfiai és szakirodalmi tájékoztatás.
- Az óvodaiés iskolai nevelömunka támogatása.

Könyvtárh aszn álati fog lalkozások, ta nagyag-kiegészítő órák, vetél kedők tartása.
O lvasó n a p l ó-p ály ázatok ki í rása kü lö n bözö té m á kb a n.
Nyaranta olvasótábor szeruezése,
Együftmüködés a város és vonzáskönete óvodáivalés általános iskoláival.

b.) A felnőtt olvasószolgálat feladatai:
- A Madách lmre Városi Könyvtár felnőtt használóinak dokumentumokkal és információval való

ellátása.
- A dokumentumok kölcsönzésének és visszavételének lebonyolítása.
- A használók és a forgalom nyilvántartásának, statisztikájának vezetése.

Elójegyzések felvétele és az olvasók kiértesítése,
ké sedel mes olvasók fel szól ítá sa.

- Az állományból hiányzó kötetek könyvtárközi kölcsönzés útján való biztosítása az ODR
segítségével.

- Az olvasók részére fénymásolatok készítése.
Tájékoztató tevékenysége keretében irodalomkutatások végzése, bibliográfiák összeállítása,
más könyvtárak szolgáltatásainak elérése a világhálón keresztül.
közh aszn (t információk közvetítése.
Dokumentumtípusok szerinti gyűjteményegységek kezelése, raktári rendjének megőrzése,
jelzetek pótlása.

- A megrongálődott könyvek javítása, illetve selejtezésre való előkészítése.
ldőszaki kiadványok megrendelése, nyilvántartása, köftetése, selejtezése, a számlák
figyelemmel kísérése.

- A bekötött folyóiratok számítógépes feldolgozása,
Az Uj könyvek állománygyarapításitájékoztató behasonlítása az adatbázissal,
Gyűjteményes kötetek an alitiku s feltárása.
Foglalkozások, rendezvények, kiállítások, vetélkedök, pályázatok szeruezése.
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- A kiadásra kerülö könyvek szöveggondozása, ezek forgalmazása.
- Az állományból kivont dokumentumok árusítása.

FeladatoríentáIt részlegek a felnőtt olvasószolgálatban :

- Felnöft kölcsönzö a nyilvántartásiövezeftel,
Olvasóterem a kézikönyvtárral,

- Folyóirat-olvasó

c,) A feldolgoző csoport feladatai :
Tájékozódás a könyvpiacon.

- A városi könyvtár gyüjteményei számára a dokumentumok beszerzése, használatra alkalmassá
tétele.

- Az egyedi és csoportos leltárkönyvek vezetése, okmányként való kezelése,
A KELLO Könyvtárellátó Nonprofit Kft-vel évente a szerződés megkötése, a költések
adminisztrálása, a féléves zárások és jelentések tételes ellenörzése.

- Az (l1 Xanyvek áltománygyarapításitájékoztató alapján megrendelt dokumentumok összesííése,
a meg re n delé se k ü gyi ntézé se.
A beérkezeft szállítmányok behasonlítása után az állományba kerülö dokumentumok adatainak
rög zíté se a z i nte g rá l t szá m í tóg é p e s re n d sze rb e n.
Szakjelzetek készítése, raktári cédulák sokszorosítása, a raktári nyilvántaftások és letéti
katalóg u sok l apj a i n ak besorol ása.
A letétbe adoft szállítmányok érték és darab szerinti nyilvántartása.
Törlésijegyzékek elkészítése, a dokumentumok adatainak a nyilvántartásokból történö kiiktatása,
Negyedévente statisztikai jelentések elkészítése.

A re n dsze rg azd a fe l ad ata i :

- Az informatikai rendszer zavartalan üzemeltetése.

- A könyvtárösszes számltógépének, nyomtatóinak és szeruereinek karbantartása,

- A vásárolt szoftverek helyes müködésének, vírusmentességének, a használat jogszerűségének
ellenönése, v[rusfeftözés esefén a fertőzött rendszerek izolálása.
Az integrált számítógépes rendszer kifogástalan működésének biztosltása, adatbázisainak
folyam atos mentése, biztonsági m ásol atok készítése,
Verzióváltások figyelem mel kí sérése, átállások végreh ajtása.
Kapcsolattartás a fejlesztókkel, a különbözö korszerűsítést biztosító továbbképzéseken való
részvétel.
Pályázatok készítése, javaslattétel az (lj technológiák beszerzésére, illetve informatikai
beruházásokra.
l nterneth asználói tanfolyamok szeruezése és lebonyolítása.
l n te rn et- é s szá m ító g é pe s szol g á l tatá sok h a sz n á l ó i n ak segífése.
DJ P mentori tevékenység.
A könyvtár honlapján lévö adatok frlssííése.
A ren dezvények meghívóin ak, plakátjain ak el készítése, sokszorosífása.

- Az intézmény általkiadott könyvek szerkesztése, technikai kivitelezése, nyomdaielőkészítése.

d.) A Helytöfténeti Gyűjtemény feladatai:
- A Balassagyarmatra és körzetére vonatkozó irodalom felkutatása, beszerzése, hagyatékok

befogadása, feldolgozása.
- A különbözö hordozóRon megjelenö információk gyüjtése, rendszerezése és a könyvtár

honlapján is elérhetővé tétele.

- Az Esze Tamás gyűjtemény és a Nógrádi-Honti Adattár anyagának folyamatos gyarapítása,
re ndezése, repertóriu mok készítése.

- A szakdolgozatot készítök és tanulmányiversenyeken indulók segiíése.
- Á Balassagyarmati Honismereti Híradó folyamatos megjelentetése,
- A Honismereti Kör tevékenységének szervezése, havifoglalkozásaikra elöadó biztosítása.

Utánpótlás nevelése a fiatalok köréből, vetélkedök, olvasónapló-pályázato( meghirdetése és
lebonyolítása.
K áll ítás-ve zetés, re n d h agyó órá k ta rtása.
Rendezvények, események, városképi változások megörökítése, a kapcsolódó írásos anyagok
beillesztése a digitális gyűjteménybe.
Pályázatok készítése,
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Balassagyarmat és Nógrád megye történetével kapcsolatos kutatások, az eredmények
közzététele előadások, rendezvények, kiállítások, publikációk formájában.

Munkaköri leírások:
Az intézményben foglalkoztatoft dolgozók feladatait a munkaköri leírások tartalmazzák, amelyek az
SZMSZ 1. számú függelékét képezik. A munkaköri leírások elkészítésééft az igazgató, aktualizálásáért
az igazgatóhelyettes a felelös.

Az intézmény vezetése és a vezetők feladatai:

4,1. Az igazgató feladatai:
A könyvtár egyszemélyi felelös vezetője. Az önkormányzati képviselö-testület által elfogadoft
vezetői program alapján a könyvtárfunkcióival összhangban teruezi, szeruezi, irányítja és ellenörzi
az intézmény egész tevékenységét,
Felelös a könyvtár gazdálkodásáétt, költségvetésének elkészítéséért és betaftásáért, végzi a
kötelezeftségvállalással, utalványozással kapcso latos feladatokat.
Koord in álja a könyvtár szakmai egység einek m u n káját.
Biztosítja a személyi és tárgyifeltételeket, gyakorolja a munkáltatóijogokat, elkészíti a munkaköri
leírásokat.
Dönt a kinevezés, jutalmazás, kitüntetésre való felterjesztés, tanulmányitámogatás, képzésben és
továbbképzésben való részvétel, rendkívüli szabadság ügyében, a vezetői értekezlet
véle m é n yé n e k fi g yele m be vétel ével.
Elkészíti az intézmény SZMSZ-ét, kötelezöen elöírt szabályzatait, továbbá az intézmény
működését segító egyéb szabályzatokat.
l ntézmé nyügyekben történ ö levelezésben kizáról agos aláí rási joga van.
Felelős kiadóként jegyzi az intézmény kiadványait.
Képviseli az intézményt külsö szeruek előft.
Kapcsolatot taft a társintézményekkel, helyi, területi és országos szakmai szeruezetekkel,
közgyűjteményekkel, cégekkel, közösségekkel, civil szervezetekkel. Apolja a határon túti
együftműködést.
Támogatja az intézmény munkáját segítő testületek, szervezetek, közösségek tevékenységét,
Folyamatosan éftékeli a vezetés, a szervezeti egységek, az intézmény tevékenységét, munkáját.

Távolléte eseíén az igazgatóhelyettes helyettesíti, akinek jogköre a munkáltatói jogok - kinevezés,
felmentés, összeférhetetlenség, fegyelmi eljárás - gyakorlására nem terjed ki,

4. 2, Az ig azgatő h elyettes fel adatai :
Az igazgató belsö, koordináló munkájának segííése, teryek, javaslatok kidolgozásával, a belsö
szakmai tevékenység megszeruezésével, gyakorlati kivitelezésével.
Felelös az egyes szeruezeti egységek munkájának összehangolásáétt, a szakmai változások
következete s vég h ezv ite l éé rt.
Az elmúlt év statisztikai adatait összesííl, és különbözö szempontok szerint kimutatásokat végez.
Közremüködik a könyvtár szerzeményezésében és az állomány gondozásában. Rendszeresen
végzi a könyvtári állomány vizsgálatát.
Részt vesz a hátrányos helyzetű, idös olvasók ellátásában.
Közremüködik a szakmai és egyéb szabályzatok elkészítésében és aktualizáIásában.
Elkészíti az éves beszámoló és munkateru tervezetét.
Az igazgató távolléte esetén ellátja a vezetőifeladatokat, az intézményvezetö megbízása atapján
képviseli a könyvtárat külső szeruek előtt.

Az igazgatóhelyeftes feladat- és hatásköre, valamint egyénifelelössége mindazon terütetre kiterjed,
a m e lyet részlete s m u n ka kö ri l e í rása ta rta l m az.

4.3, Csoportvezetők:
Szeruezik és irányítják a beosztott dolgozók munkáját, felügyelik és etlenörzik a feladatok
végrehajtását a könyvtár alapdokumentumai és a munkaköri leírások szerint.
Az igazgató utasításának megfelelően elkészítik a csopottok éves munkaprogramját.
Javaslatot tesznek a részleg tárgyi, technikai fejlesztésére, részt vesznek a leltározásban és a
selejtezésben.
A csoportok szakmaitevékenységéről rendszeresen beszámolnak az intézményvezetőnek, ittetve
a felügyelettel megbízott igazgatóhelyettesnek.
Segítik az intézményvezető h umánpolitikai feladatainak ellátását,



v. Az INTÉ,zMÉuv uűxöoÉsÉurx róaa szeaÁrynt

1. Az intézmény munkavégzéssel kapcsolatos szabáIyai:

1.1 , Az intézményben foglalkoztatottak jogviszonyának létrejötte:
Az intézmény dolgozóinak foglalkoztatási jogviszonya a Munka Töruénykönyvéröl szóló töruény,
valamint a kulturális intézményekben foglalkoztatottak munkaköreiröI és foglalkoztatási
követelményeiról, az intézményvezetöi pályázat lefolytatásának rendjéröl, valamint egyes kulturális
tárgyú rendeletek módosításárólszóló 39/2020.(X.30.) EMM| rendelet alapján, az ott meghatározoft
feltételekkel és munkakörökben jön létre.
A könyvtár feladatainak ellátására megbízásos jogviszony keretében külsös személyeket is
foglalkoztathat.
Az intézmény pályázaton nyert pénzeszköz terhére megbízási szerződést köthet saját dolgozójával
munkakörén kívül esö feladatra, határozott időre, átmeneti idöszakra.

1.2. Az intézményben, munkaviszonyban, munkavégzésre irányulő egyéb jogviszonyban
fog I al koztatottak d íj azása :
A munka díjazása a munkaszerzödésben, megbízási szerződésben rögzítettek szerint történik.

A m u n Rav ég zés úel,;'esííés e, m u n ka kö ri köte l ez elts é g e k, h i v ata l i tito k m eg ő rz ése :
A munkavégzés teljesítése az intézmény vezetője által kijelölt munkahelyen, az ott éruényben lévö
szabályok és a munkaszerződésben leírtak szerint töfténik.

A dolgozó köteles a munkakörébe tartozó munkát képességei kifejtésével, az elvárható
szakértelemmelés pontossággal végezni, a hivatalititkot megtartani. Ezen túlmenöen nem közölhet
illetéktelen személlyel olyan adatot, amely a munkaköre betöltésével összefüggésben jutott
tudomására, és amelynek közlése a munkáltatóra, vagy más személyre hátrányos
következményekkel járhat. A dolgozó munkáját az arra vonatkozó szabályoknak és előírásoknak, a
munkahelyivezetője utasításainak, valamint a szakmaielvárásoknak megfelelöen köteles végezni.

Amennyiben jogszabályban elöírt adatszolgáltatási kötelezettség nem áll fenn, nem adható
felvilágosítás azokban a kérdésekben, amelyek hivatali titoknak minősülnek, és amelyek
nyilvánosságra kerülése az intézmény érdekeit séftené.

Az intézmé nynél h ivatali titoknak mi nösülnek a következök:
- a dolgozók személyes adatvédelmével, bérezésével kapcsolatos adatok,
- a használók személyiségi jogaihoz fűzödö adatok,
- a dolgozók egészségi állapotára vonatkozó adatok.

A hivatalititok megsértése fegyelmivétségnek minösül. Az intézmény valamennyi dolgozója köteles
a tudomására jutott hivatali titkot mindaddig megörizni, amíg annak közlésére az illetékes feleftesétöl
engedélyt nem kap.

N y i l atkozat tö m egtáj é koztató sze ru e k ré szé re :

A tömegtájékoztató eszközök munkatársainak tevékenységét az intézmény dolgozóinak az alábbi
szabályok betartása mell ett kell elósegíten i ü k:

A televízió, a rádió és az írott sajtó képviselöinek adott mindennemú felvilágosítás
nyil atkozatn ak m inösül.

A felvilágosítás-adáé, nyilatkozattétel esetén be kell tartani a következő etöírásokat:
Az intézményt érintő kérdésekben a tájékoztatásra, illetve nyilatkozatadásra az
intézményvezetö vagy az általa esetenként megbízott személy jogosult.
A közölt adatok szakszerűségéért és pontosságáért, a tények objektív ismertetésééft a
nyilatkozó felel.
A nyilatkozatok megtételekor minden esetben tekintettel kell lenni a hivatali titoktaftásra
vonatkozó rendelkezésekre, valamint az intézmény jó hírnevére és érdekeire.
A nyilatkozaftevönek joga van arra, hogy a vele készített riport kész anyagát a közlés elött
megismerje.

1"3.

1.4,
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1,5, A munkaidö beosztása:

A könyvtár életében meghatározó jelentőségű és elsődleges fonfosság(l a szolgáltatás biztonsága,
hogy a nyitva tartás idejében megfelelő szám(l és képzeftségű személyzet álljon az olvasók
rendelkezésére. A fenti követelménynek rendkívüli helyzetben is meg kellfelelni, ezért az intézmény
a munkarendjét ennekfigyelembe vételével alakította ki,

A heti munkaidö 40 óra, mely a h(tsz perc ebédidőt is tartalmazza.

A m u nkarend szabályozása:
A szolgáltatások az alábbihelyeken és idöpontokban vehetök igénybe:

Madách lmre városi Balassagvarm at, Rákóczi út 50.
Hétfö, Szerda, Péntek 8.30 - 16.30 óráig

kedd, csütörtök 8,30 - 18,00 óráig
Szombat 8.30 - 12,30 óráig
Vasárnap Zárva

A nyári idöszakban, j(tnius 17-e és augusztus 31-e között a Könyvtár az alábbi nyitvatartással
üzemel:

Hétfő - Péntek 8.30 - 16.30 óráiq
szombat - vasárnap Zárua

Az olvasószolgálat munkatársai heti beosztás szerint 8.30- 16,30-ig, illetve 10,00-től 18.00 óráig
dolgoznak,

Gvűiteménv (Balasse Rákóczi feiedelem út 1 07
Hétfó - Péntek 8,00 - 12.00; 14.00 - 16.00 óráig

szombat - vasárnap Zárua

A Helytötténeti Gyüjteményben és a könyvtár egyéb szeruezeti egységeinél (fetdolgozó részleg,
ügyvitel) a munkaidö hétfőtől péntekig 8.00-16.00 óráig tart.

A szombati nyitva tartás biztosításában az intézményvezetö kivétetével a beosztás alapján
valamennyi dolgozó részt vesz, s ennek ellátásáért a könyvtárosok szabadidót kapnak, amelyét a
munkáltató a következő ügyeletig köteles kiadni, illetve a dolgozó kivenni.
Szükség esetén (rendezvények, olvasótáborok lebonyolítása stb.) az igazgató ettérő munkarendet
is megállapíthat.

Szabadság:
Az éves rendes és rendkívüli szabadság kivételéhez elózetesen a munkahelyivezetőkket egyezteteft
teruet kell készíteni.
A dolgozÓk éves rendes szabadságának mértékét a Munka Töruénykönyvében foglalt elöírások
sze rint kell meg áll apítan i.
A dolgozókat megillető, és kivett szabadságról nyilvántartást kelt vezetni.
Az intézményben a szabadság nyilvántaftásának vezetéséért az ügyviteli alkalmazott a felelös.

A helyettesítés rendje :
Az olvasók kiszolgálását a dolgozók időleges vagy tartós távolléte nem akadályozhatja.A munkatársak távolléte eseíére a helyeftesítés rendszerének kidolgozása 

-az 
intézmény

vezetőjének, illetve felhatalmazása alapján az adoft szervezeti egység vezetöjének fetadata.
A helyettesítésse/ kapcsolatos, egyes dolgozókat érintö fetadatokat a munxaiori leírások rögzítik.

1, 8. Az i ntézmény m u n kavál lalóinak továbbképzése :
Az intézmény munkavállalói a kulturális szakemberek továbbképzéséről szóló 3il2017.(Xl1.12.)
EMM| rendelet alapján elkészített 5 éves továbbképzési és beiskolázási terv szerint ieljesítík
tová b b ké pzési köte lezeftsé g u ket.
A továbbképzés költségeihez való hozzájárulás mértékét a továbbképzési terv és a fenntaftó által
meghatározott, az intézmény mindenkori köttségvetésében rendelkezésre álló keretösszeg
határozza meg.

10

1,6.

1.7.



1,9, Juttatások:
szÉp kártya:
A munkavállalók az intézmény éves költségvetésében jóváhagyott keretösszeg erejéig havi
juftatásban részesül nek.

2. Az intézményi munkát segítö fórumok:
vezetöi értekezlet,
dolgozói mu n kaértekezlet.

vezetöi értekezlet:
Az intézmény vezetője szükség szerint, de havonta legalább két alkalommal vezetöi értekezletet tart.
A vezetői éftekezleten részt vesznek:

- igazgató,

- igazgatóhelyeftes,
- csopoftvezetők,
- meghívoftak,

A vezetöi értekezlet feladata:
tájékozódás a belsö szervezeti egységek, szakmai közösségek munkájáról, a szeruezeti
egységek eltelt idöszak alatt végzeft munkájának éftékelése,
az intézmény, valamint a szakmai csopottok aktuális és konkrét tennivalóinak áftekintése,
a tapasztalt hiányosságokfeltárása és azok megszüntetésére intézkedések megfogalmazása,
a mu nkafegyelem éftékelése,
a csopottok elött álló feladatok megfogalmazása,
a javaslatok megtárgyalása.

Dolg ozói m u n kaé rte kezlet:
Az intézmény vezetője szükség szerint összdolgozói munkaéftekezletet tart.

Az ig azgató az összdolgozói éftekezleten :
beszámol az intézmény eltelt idöszak alatt végzett munkájáról,
éftékeli az intézmény programjának, munkateruének teljesítését,
ismerteti a következö időszak feladatait.

Az éftekezlet napirendjét az intézményvezetö állítja össze (lgy, hogy a megbeszélés végén
lehetőséget ad arra, hogy a dolgozók véleményüket, észrevételeiket kifejthessék, kérdéseket
tegyenek fel, és azokra választ kapjanak,

3. Egyébszabályok:

TelefonhasznáIat:
Az intézményben lévő telefonokat magáncélra nem lehet használni,

Fénymásolás:
Az intézményben a szakmai munkával összefüggö anyagok fénymásolása térítésmentesen töfténhet,
Minden egyéb eseíben a fénymásolásért téfitési díjat kell fizetni, a Könyvtárhasználati Szabályzat
mel lé kleté be n fog l alta k sze ri nt.

Doku mentu m ok ki adásán ak szabá lyai :
Az intézményidokumentumok (személyi anyagok, szabályzatok stb,) kiadása csak az intézményvezetö
e n g edélyével törté n h et.

4. Sajátgépkocsihasználata:
A saját tulajdon(l gépjárművek használatának térítési díját és elszámolási rendszerét a mindenkor
éruényes központi elöírások rendelkezései, illetve az adójogszabályok szerint kell kialakítani.
Saját gépkocsit hivatali célra az intézményvezetö elözetes engedélyével lehet igénybe venni.

5. Kártéútési kötelezettség:
A munkavállaló a munkaviszonyából eredó kötelezettségének vétkes megszegésével okozott káréft
kártérítési felelősség gel tartozi k.
Szándékos károkozás esetén a közalkalmazott a teljes kárt köteles megtéíteni. A havi kártérítés összege
a dolgozó egyhaviátlagkeresetének ötven százalékát nem haladhatja meg.
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A kollégákat felelösség terheli az általuk kezelt pénz, illetve dokumentumok és a tárgyi, technikai
eszközök tekintetében, A teljes anyagi fele/ósségeí a pénz vonatkozásában a felelősségvállalási
ny il atkozat al áí rásával ig azolj á k,

6. Anyagi felelősség:
Az intézmény valamennyi dolgozója felelös a berendezési, felszerelési tárgyak rendeltetésszerü
használatáért, a gépek, eszközök, dokumentumok stb. megóvásáért.

7. Az intézmény ügyiratkezeíése;
Az intézményben az ügyiratok kezelése központosítoft rendszerben történik.
Az ügyiratkezelés irányításáérf és ellenönéséért az intézmény vezetője felelős.
Az ügyiratkezelést az lratkezelési Szabályzatban (4. számú melléklet) foglalt elöírások alapján végzi az
ügyviteli alkalmazoft,

8. Bélyegzőkhasználata,kezelése:
Valamennyi cégszerű aláírásnál cégbélyegzőt kell használni. A bélyegzökkel ellátoft, cégszerűen aláítt
iratok taftalma éruényes kötelezettségvállalást, jogszerzést, jogról való lemondást jelent,

Az intézményben cégbélyegző használatára a következők jogosultak:
igazgató
távollétében a helyeftesltésével megbízoft személy

Az intézményben használatos valamennyi bélyegzöröl, annak lenyomatáról nyilvántartást kellvezetni.
A nyilvántartásnak taftalmaznia kell, hogy a bélyegzöt ki és mikor vette használatba, melyet az átvevő
személy a nyilvá ntartásban aláí rásával ig azol.
A nyilvántartás vezetéséért az ügyviteli alkalmazott a felelős.
Az átvevök személyesen felelösek a bélyegzök megörzéséért.
A bélyegzők beszenéséről, kiadásáról, nyilvántaftásáról, cseréjéről és évenkéntiegyszeri leltározásáról
az ügyviteli alkalmazott gondoskodik.

Az intézmény tevékenységét alapvetöen meghatározza a Szervezeti és Működési Szabályzat, valamint a
mellékletét képező, a szakmaiés gazdasági munka vitelét segítő különféle szabályzatok, és a minden dolgozó
feladatait köruonalazó munkaköri leírás. Mivel a Madách lmre Városi Könyvtár pénzügyi-gazdasági, fizikai
támogató tevékenységét a GAMESZ végzi, így a gazdálkodásra, az épületfenntaftásra és a technikaijellegü
feladatokra vonatkozó szabályozást annak igazgatója készíti el.

A Madách lmre Városi Könyvtár Szeruezetiés Működési Szabályzatához az alábbi mellékletek kapcsolódnak:

Mellékletek:
1. szám(l melléklet: Könytttárhasználati és Szolgáltatási Szabályzat
2. szám(l melléklet: Gyüjtököri Szabályzat
3. szám(t melléklet: Szeruezeti ábra
4. számú melléklet: lratkezelési Szabályzat
5. szám(t melléklet: Leltározási és Selejtezési Szabályzat
6. számú melléklet: Pénzkezelési Szabályzat
7. szám(l melléklet: Házirend

1, szám(l függelék: Munkaköri leírások
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Vl. zÁRÓ RENDELKEZÉ9EK

Az SZMSZ hatálybalépése:

Az SZMSZ 2021. június hó 14. napján lép hatályba és yisszayonásig éruényes, egyidejűleg a 95/2013,(V1.27.)
képviselólestületi határozaftal elfog adott SZM SZ h atályát veszti.
Az SZMSZ mellékleteinek naprakész állapotban taftásáról az intézmény vezetöje gondoskodik,

Balassagyarmat, 2021 . június 14,

wtd:- L(eu
/: Vitéz Katalin :/

megbízott igazgató

Záradék:
A Szeruezeti és Müködési Szabályzatot Balassagyarmat
határozatával hagyta jóvá.

Balassagyarmat, 2021. június 14.

Város Polgármestere a 139/2021.(V|.14.)

kihirdetve:
Balassagyarmat, 2021. június 1 4.
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l, Bevezetö

A Madách lmre Városi Könyvtár nyilvános könyvtár, ennek megfelelöen a könyvtárak működéséről
szóló jogszabályokban, a Szeruezeti és Müködési Szabályzatban leíft szolgáltatásokkal, a
Könyvtárhasználati és Szolgáltatási Szabályzatban rogzített módon rendelkezésére áll minden
érdeklödönek,

A szolgáltatások az alábbi helyeken és időpontokban vehetök igénybe:

Madách lmre Városi Könvvtár (Balassagvarmat, Rákóczifeiedelem út 50,
Hétfö, Szerda, Péntek 8,30 - 16.30 óráig

kedd, csütörtök 8.30 - 18.00 óráiq
Szombat 8,30 - 12.30 óráia
Vasárnap Zárua

A nyári időszakban, június 17-e és augusztus 31-e között a Könyvtár az alábbi nyitvatartással üzemel:

Hétfő - Péntek B.30 - 16.30 óráig
szombat - vasárnap Zárva

Helytöfté neti Gyűjte mé n y (Bal assagyarm at, Rákóczi fejedelem út 1 07, )

Hétfő - Péntek 8.00 - 12,00; 14,00 - 1 6,00 óráig
szombat - vasárnap Zárva

A polgármester a képviselö-testület tájékoztatása mellett - az intézményvezetővel történő előzetes
egyeztetést követően - elrendelheti az intézményben működő oktatási intézményben kiadoft téli
szünet idötartamára az intézmény zárva tartását.

A polgármesíer a képviselö-testület tájékoztatása melleft, az intézményvezető kérelme alapján,
engedélyezi az intézmény egy-egy napra töfténö zárua tartását.

ll. A könyvtár szolgáltatásai

1. Könyvtárl tagsághoz nem kötöű szolgáltatások

A könyvtárhasználókat ingyenesen illetik meg a következő alapszolgáltatások:

. könyvtárlátogatás
o lnformáció a könyvtár és a könyvtári rendszer szolgáltatásairól
o A kijelölt gyűjteményrészek helyben használata
o Az állományfeltáró eszközök használata
o Tájékoztatás az interneten elérhetö információkról és adatbázisok használatárólo közhasznú információk nyújtása
o Rendezvények, foglalkozások látogatása

2. Bei ratkozásh oz kötöű szol gáltatáso k

Az alábbi szolgáltatások a könyvtárba való beiratkozássalvehetök igénybe:

o A könyvtári dokumentumok kölcsönzése
o A könyvtári dokumentumok előjegyzése
c Könyvtárközikölcsönzés
c Bibliográfiai és szakirodalmi tájékoztatás; irodalomkutatáso Saiáf eszközzel ingyenes wifi használat
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A könyvtár dokumentumainak arra rendelt részét beiratkozott olvasóinak kölcsön adja. A kölcsönzési
határidö, valamint az egyszerre kikölcsönözhető állományegységek száma típusonként és típuson
belül könyvtári síáíus szerint a következö:

Az AV dokumentumok kölcsönzését csak 14 éven felüliek vehetik igénybe.

Az egyidejűleg kölcsönözhetö könyvek száma:
felnött olvasóknak: 8 db
gyermekeknek: 6 db

Olvasótermiés segédkönyvtári könyv csak a részlegvezető hozzájárulásával kölcsönözhetö ki. Ezek a
dokumentumok alapvetóen helyben használatra szántak, ezért kölcsönzésük megtagadható.

Kölcsönözni csak olvasójeggyel lehet. A kölcsönzés tényét az integrált számítógépes rendszerben
tartja nyilván a könyvtár. Az igénybevételröl bizonylat készül, melyen az olvasó neve, a dokumentum
címe, leltári száma és a lejárati idö szerepel. Ennek egyik példánya az olvasóé, a másik - aláítt -
példány a könyvtárban marad.

A könyvtárhasználó, ha az általa keresett dokumentum megtalálható a könyvtár állományában, de -
kölcsönzés, köttetés vagy egyéb ok miatt - nem elérhető, kérheti annak elöjegyzését. A könyv
beérkezéséről a felhasználót a könyvtár postai - vagy kérésre - elektronikus levélben értesíti. Az
előjegyzeft dokumentumot az intézmény 10 nyitvataftási napon át fenntaftja, és csak helyben
használatra adia át más felhasználónak.
Az elöjegyzésért a könyvtár a mindenkori postai költség összegét számolja fel.

A könyvtár azokat a dokumentumokat, amelyek gyűjteményében nem találhatók meg, könyvtárközi
kölcsönzés útján szerzi be a felhasználónak.
Az ilyen módon átadoft dokumentumok használatának feltételeit a kölcsönadó könyvtár szabja meg.
Könyvtárközi kölcsönzésnél a postaköltségeí - és fénymásolás esefén a kölcsönadó könyvtár által
kért téfitési díjat - a felhasználónak kell megfizetnie,

Az olvasók - egyedi igényeik szerint - különbözö témákban irodalomkutatást, bibliográfia
összeállítását kérhetik. Nyomtatás esefén a könyvtár ennek költségét felszámolja.

3. A könyvtár egyéb szolgáltatásai

A könyvtár alábbi, térítéses szolgáltatásait bárki igénybe veheti:

Dokumentum típusa kölcsönzésiidö Hosszabbítás

Könw

Kölcsönzői állomány 30 nap
2 alkalommal, ha nincs a
könwre előieovzés i

Kézikönyvtári állomány és
folvóirat

szombat 12.30 órától
hétfő 8.30 óráia Nincs

h e lvtö rté n et i (tö b b pé l d á n vo s) 1 hét Nlncs

Aud iovizu ál is doku me ntu m ok 30 nap
2 alkalommal, ha nincs a
dokumentumra



o Fénymásolás
o Számítógépesnyomtatás
c szkennelés

A szolgáltatásétt oldalanként megszaboft díj fizetendö.

A térítési díj a számítógép használatának megkezdése elött fizetendő,
A szolgáltatás biztosítására elöjegyzés kérhetö.
Egy számítógépet egyszerre maximum 2 fő vehet igénybe.
A számítógépekben káft okozók anyagi és büntetőjogifelelősséggel tartoznak.
Az internet használata esefén kötelező a hálózati etikeft betartása, A szabályok megszegése
és a nem megfelelö viselkedés időleges vagy végleges eltiltássaljár.
A beiratkozott olvasók saját eszköz használatával ingyenesen vehetik igénybe a wifi
szolgáltatást.

lll. A könyvtárhasználat feltételei és az ehhez kapcsolódó szabályok

1. Beiratkozás

A beiratkozás alapfeltétete, hogy a könyvtárat használni kívánó személy közölje és hitelt érdemlő
dokumentum (személyi igazolvány, útlevél, (lj típusú jogosítvány és lakcímkártya) felmutatásával
igazolja saját, alább felsorolt adatait:

o Név (születésinév)
o Anyja neve
o születésihely és idő
. Átlandó lakhetye és levelezésicíme (ideiglenes lakcím)
o személyi azonosító okmány száma

A statisztikai nyilvántaftás számára a könyvtár kéri a foglalkozás, a munkahely, tanuló esetében az
oktatási intézmény megnevezéséf és adatait, de ezek közlése nem kötelezö.

18 év alattiak beiratkozása jótállói nyilatkozat kitöltésével történik.
Külföldi állampolgár tagságához ideiglenes tartózkodási engedélyének és (ttlevelének, az EtJ
tagországokból érkezönek - a jogszabályban rögzíteftek szerint - személyi igazotványa
bemutatása szükséges. Az ideiglenes tartózkodási engedéllyel nem rendelkező külfötdi
állampolgár könyvtári tagságához 18 éven felüli magyar állampotgár kezessége szükséges.
A 2001. évi LXll. tv. hatálya alá taftozó, a szomszédos államokban élö magyarok a töruény
szerint a könyvtár szolgáltatásait a magyar állampolgárokkal megegyezö feltételekket vehetik
igénybe.
Amennyiben az olvasó elektronikus (lton kéri az értesítéseket a könyvtártól, erről - valamint
valós e-mail cím megadásáról- a beiratkozáskor nyilatkoznia kett.

A beiratkozáshoz használt dokumentu mok

A beiratkozási, regisztrálási adatokat a könyvtár integrált számítógépes rendszerében rögzíti, metyek
a használó egyedi azonosítására alkalmas vonalkóddal egészülnek ki. Az itt rögzíteft-adatokai az
intézmény személyhez kötötten az olvasóval való kapcsolaftartáshoz, illetve tarto2ás eseíén történő
elj á ráshoz h aszn ál h atj a fe l.
A könyvtátátogató kérésére - amennyiben a könyvtár szolgáttatásait a jövőben nem kívánja igénybe
venni- adatait töröljük az adatbázisunkból.

Az olvasó adatait a könyvtár belépési nyilatkozaton is nyilvántartja, amelyen az olvasó atáírásával
igazolja, hogy kötelezi magát a Könyvtárhasználati Szabályzatban foglaltak betartására,



adatváltozásainak bejelentésére, elfogadja a kölcsönzési nyilvántartás vezetésének módját és a
kölcsönzött doku mentu mokért anyagi felelősséget is váll al.

Az olvasó egyedi azonosítóját és nevét tartalmazó olvasójegy felmutatása az egyes szolgáltatások
igé nybe vétel é nek al a pfeltétele.

o Az olvasójegy személyre szól, csak a tulajdonosa használhatja.
c Az olvasójegy tulajdonosa felel annak felhasználásával töftént bármilyen visszaélésért, ezért

elvesztését, eltulajdon ítását be kell jelenten i a beiratkozási pultnál.
o Az elveszeft vagy használhatatlanná vált olvasójegy helyett a könyvtár pótdíj ellenében - az

eredeti éruényességi időtartammal - új olvasójegyet állít ki.
c Kölcsönözni csak olvasójeggyel lehet.
c A dokumentumok visszaszolgáltatásánaK nem feltétele az olvasójegy felmutatása.

A jótállói nyitatkozat kitöltésévet és aláírásával az anyagi felelösséget a jótálló vállalja a kölcsönzött
dokumentumokétt.
A könyvtárhaszn álók adatainak kezelése

A könyvtárhasználóról felveft adatok kizárólag könyvtári nyilvántaftások vezetésére, könyvtári
statisztikák készítésére használhatók fel, Az adatokat a könyvtár harmadik fél részére nem adja át,
nyilvánosságra nem hozza az adatközlö irásos beleegyezése nélkül, kivéve a tartozások bírósági
eljárás körében történő behajtását. A nyilvántartásokat (lgy vezeti, az adathordozó dokumentumokat
(tgy tárolja, hogy azokhoz kizárólag a munkaköri leírások alapján erre jogosultak, a könyvtári
nyilvántaftások vezetésével megbízott személyek férhessenek hozzá.
A személyi adatváltozás bejelentése a könyvtárhasználó, a változás átvezetése a könyvtár erre kijelölt
m u n katársai n ak köte l esség e.

Beiratkozásidíj

A beiratkozáshoz kötött szolgáltatásokért beiratkozási díjat kell fizetni, melynek mértékét minden
évben Balassagyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3Z1998. (Xl1,31.) szám(l
önkormányzati rendeletének módosítása határozza meg.

Díjme ntese n kölcsönözh etn e k:
o a 16 éven aluliak,
o a 70 éven felüliek,
o a muzeális intézmények és levéltárak dolgozói,
c a könyvtárak alkalmazoftai,
r Balassagyarmat díszpolgárai és a Balassagyarmatért Emlékérem tulajdonosai.

A be iratkozási d íjból 50o/o-os kedvez mé nybe n részesü l n e k:
. az éruényes diákigazolvánnyal rendelkező 16 éven felüli tanulók,
o nyugdíjasok 70 éves korig,
. azéruényespedagógusigazolvánnyal rendelkezők,
o a Mikszáth Kálmán MüvelödésiKözpont, a Nógrád Megyei SZC Szent-GyörgyiAlbert

Technikum valamint a GAMESZ dolgozói.

Az olvasó a könyvtárba történő beiratkozással a szolgáltatásokat 365 napig veheti igénybe.

2. Eljárás késedelem eseíén

Amennyiben az olvasó az általa kikölcsönzött dokumentumokat a kölcsönzési határidő lejártáig nem
szolgáltafta vissza, és hosszabbítást sem kért, szolgáltató helyenként és dokumentumonként naponta
emelkedö összeget kell fizetnie. A felszólító levél kézhezvétele és a tényleges ylsszahozatal közöfti
időre is késedelmi díjat számolunkfel, s a mindenkori postaköltség is az olvasót terheli,



A könyvtár 7 nappal a kölcsönzési határidö lejárta után a késedelmes olvasót kötelezettségére postai
levélben figyelmezteti,
Ha a dokumentum nem kerülyissza az intézménybe, 2 hét eltelte után a könyvtár ajánloft levélben
szólítja fel a kölcsönvevőt - jótállóval rendelkezö olvasó esetén a jótállót - a dokumentumok
v i ssz a szo l g á l tatá s á ra.
E két felszólítás az olvasó elözetes írásbeli nyilatkozata alapján történhet elektronikus levélben is.
Amennyiben a könyvtárhasználó az ettől számítoft 2 héten belül a dokumentumot visszaszolgáltatja,
akkor a postaköltség és a késedelmidíj megfizetése terheli,
Ha a dokumentumot (ljabb 2 hét eltelte után sem hozza yissza, az intézmény egy harmadik felhívást
küld részére - illetve jótállójának - újabb ajánlott levél formájában, melyben feltünteti azt az összegeí
melyet a dokumentum visszaadásának elmulasztása miatt a kölcsönvevötöl követel. Ez taftalmazza a
késedelmi díj, az addig felmerült összes postai, valamint adminisztrációs költség összegéí és a
d oku m e ntu m gyújte mé ny i é lté kéL
Ha a felszólítás eredménytelen marad, a postára adástól számítoft 30. nap eltelte után a könyvtár a
mindenkor hatályos jogszabályok keretei közöft éruényesíti követelését az olvasóval szemben,
A rövid határidőre kölcsönzöft dokumentumok esetén az intézmény az első felhívás kibocsátásáról a
lejárati napot követö első munkanapon intézkedik.
Az elveszeft vagy megrongált dokumentumok értékét a használónak meg kell térítenie.

lV. Egyéb szabályok

c A könyvtárhasználók számára a földszinti ruhatár használata díjmentes és kötelezö.
o A könyvtár nyilvános tereiben dohányozni, étkezni és mobiltelefont használnitilos.
c Az intézmény területén hirdetések, közlemények csak az igazgató engedélyével

függeszthetök ki vagy helyezhetők el.
c A könyvtár ideiglenesen megtagadhatja a szolgáltatások teljesítését attól, akinek tartozása

van a könyvtárral szemben, illetve akinek a magatartása a többi könyvtárhasználót jogai
g ya ko rl ásá b a n a kad á l yozz a.

c A látogatók - amennyiben az intézmény dolgozóinak valamilyen intézkedését sérelmezik _
panaszukkal az olvasószolgálat vezetőjéhez, ha problémájuk így sem nyer elintézést, az
i ntéz m é n y vezetöjé h ez fo rd u l h atn ak.

Balassagyarmat, 2021. június 14,

loutd
Vitéz

megbízott
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BEVEzETÓ

A Madách lmre Városi Könytttár gyűjtőköri szabályzatának célja, hogy meghatározza azokat az
irányelveket, amelyek alapján az állomány gyarapítása történik. A szabályzat egy(lttal tartalmazza a
doku mentu mok kivonásának szempontjait is.

A Madách lmre Városi Könyvtár általános gyűjtökörú, nyilvános közkönyvtár és egyúftal betölti a
Nógrád Megyei SZC Szent-Györgyi Albert Technikum iskolai könyvtárifunkcióját is,

Feladata, hogy minden állampolgárnak biztosíísa a munkához, a tájékozódáshoz, a kutatáshoz, a
müvelődéshez, az oktatáshoz és neveléshez, a tanuláshoz, az általános fejlődéshez és a
szórakozáshoz szükséges dokumentumokat és információkat,

A magyar könyvtári rendszer tagjaként részt vesz Balassagyarmat város és vonzáskörzete
l a kosság á n ak kö n yvtá ri el l átásába n.

Az egyik legfontosabb feladatunk az állomány kiegyens(tlyozottságának biztosítása, a gyűjtemény
mennyiségi és minőségifejlesztése a kult(tra sokszínűsége jegyében, Ennek érdekében az állományt
folyamatosan és teruszerűen gyarapítjuk az olvasók elvárásai alapján,

Megkülönbözteteft figyelemmel követjük nyomon az éruényes regisztrációval rendelkezö
könyvtárhasználók összetételét, amelyben az óvodásoktól a nyugdíjasokig minden réteg képviselteti
magát.

A gyüjtés elvileg minden ismeretágra kiterjed, de területenként, illetve információhordozóként
különböző a mértéke,

A nemzeti könyvtermésböl gyűjtjük a KELLO Könyvtárellátó Nonprofit Kft. tJi Könyvek
állománygyarapításitájékoztató által referált szép- és szakirodalom nagy részét. Ezen kívül különbözö
kiadóktól, terjesztóktől, internetes szolgáltatóktól, könyvesboltoktól, antikváriumoktól vásárolunk,
illetve ajándékba is kapunk dokumentumokat.

A példányszámokat a kereslet és az anyagi források függvényében határozzuk meg.

A teljesség igényével beszerezzük a város és a megye helyismereti irodalmát.

A nyelvtanulás és a nyelvtudás elterjedése következtében segítjük az ebből fakadó igények
kielégítését is.

A gyüjteményben nem található dokumentumokat könyvtárközi kölcsönzésse/ szerezzük be.

A Madách lmre Városi Könyvtár egyúftal betölti a Nógrád Megyei SZC Szent-Györgyi Albert
Technikum iskolai könyvtár funkcióját is, s így feladatunk még az oft folyó oktató-nevelö tevékenység
elösegítése. Ezért a könyvtári állomány kialakításánál figyelembe vesszük az iskola nevetési
programját, pedagógiai célkitűzéseit és tanteruét,
Az állománynak le kell fednie az iskolában tanítoft tantárgyi tartalmakat, de a fel7bsségre törekvés
igénye nélkül. A dokumentumok minőségi és mennyiségi összetéíe/éf e/sósorban a tanórai és a
tanórán kívüli nevelő-oktató munka igényei szabják meg. Ebböl következik, hogy elsösorban a
szaktárgyi irodalom beszerzésére kell törekedni, illetve olyan müvek vásárlására, ametyek a tanítás,
tanulás eredményességét segítik e/ó, s a tankönyv mellett alapvető munkaeszközök az ismeretek
bövítésében.

Fontos gyüjtöterület a nevelés és az oktatás szakirodalma. A neveléstörténeti, neveléselméleti,
oktatáspolitikai kézikönyvek, összefoglalások, tanulmánykötetek, tantárgy-módszeftani írások
tartoznak ide. Beszerzésükkor nem törekszünk a teljességre.

A házi olvasmányokat, a tananyagot kiegészítö vagy ahhoz kapcsolódó szépirodalmi müveket és
ismerefterjesztő m u n kákat megfelelő példá nyszá mban szerezzü k be.

Kemelten gyarapítjuk az irodalomtudomány és a pedagógia irodalmát.



1 . ELKü LöNÍTETT ÁLLo uÁrltv nÉ szex

1.1. Olvasótermi kézikönyvtár

A kézikönyvtár a legkülönbözőbb foglalkozástlt és érdeklödésű felnöttek, középiskolások és
főiskolások helybelitájékozódásiés kutatási igényeit elégíti ki, amely egyúftal a könyvtáros tájékoztató
munkájátis segííl.
A kézikönyvtárba beszerezzük az általános- és szaklexikonokat, enciklopédiákat, adaftárakat
(évkönyvek, kronológiákat, cím- és névtárak) jogszabálygyűjteményeket, az egynyelvü (értelmező és
szakszótárak) és a többnyelvű szótárakat, általános- és szakbibliográfiákat valamint egy-egy
tudomány vagy tudományterület rendszerező összefoglalásait, szintéziseit.
A szépirodalomból a legfontosabb versesköteteket, antológiákat vásároljuk meg.

1.2 Segédkönyvtár

A segédkönyvtárban helyezzük eI a gyarapító- és feldolgozó munkához szükséges műveket: könyvtári
szabványokat, ETo-táblázatokat, bibliográfiákat, könyvészeti kiadványokat, az állománygyarapítás és
a feldotgozás elméteti- és gyakorlati irodalmát, az tJ1 Könyvek sorozatát, valamint az integrált
szá m ítóg é pes re n d sze rre l kapcsol atos se g éd l ete ket,
Kiemelten gyűjtjük a könyvtártudomány és a különböző könyvtári tevékenységek kérdéseivel
foglalkozó elméleti, történeti és módszertani szakirodalmat, a könyvtártudomány és a közművelődés
alapvető kézi könyveit és a módsze rtan i ki adványokat.

1.3 Helyismereti Gyűjtemény

A helyismereti gyűjtőkör tartalmi meghatározásánál a komplexitásra törekszünk: Balassagyarmat és
Nógrád megye természeti viszonyaira, gazdasági életére, történetére, kultúrájára és néprajzára
vonatkozó dokumentumokat egyaránt gyűjtjük a múfajtól függetlenül.
Az állománygyarapítás során figyelemmel kísérjük és beszerezzük Balassagyarmatra, Nógrád
megyére, különösen Nyugat-Nógrádra, s a történelmi Nógrád-Hont vármegyére vonatkozó
dokumentumokat: kézirafos és nyomtatott munkákat, szakdolgozatokat, tanulmányokat, képeslapokat,
fotókat, aprónyomtatványokat (meghívók, plakátok, bros(trák, gyászjelentések) és lapkivágatokat,
valamint a helyi szenök szakmunkáit és a szépirodalmi alkotók munkáinak különböző kiadásait. Helyi
szezönek tekintjük azokat, akik itt születtek, vagy életük, tevékenységük a városhoz, illetve a
megyéhez köti öket.
Kiemelten gyújtjük a városhoz kötödö szépírók munkáit (Balassi Bálint, Madách lmre, Mikszáth
Kálmán, Komjáthy Jenó, Csalomjai Pajor lstván, Bérczy Károly, Lisznyai Damó Kálmán, Megyery Sári,
Szabó Lőrinc, Jobbágy Károly, Csikász lstván, Szabó Károly és a ma élö Komjáthy Jenö lrodalmiés
Művészeti Társaság tagjai műveinek különböző kiadásait) és a róluk szóló irodalmat.
Beszerezzük azoknak a szerzőknek az alkotásait is, akik valamilyen esemény kapcsán megfordultak a
településünkön és megífták élményeiket.
Az időszaki kiadványok között kitüntetett helyet foglalnak el az iskolák évkönyvei, újságjai, egyházi
lapok, helyi és megyei sajtótermékek.
Folyamatosan, naprakészen gyarapítjuk a lapkivágatokat a könyvtári és a honismereti
rendezvényekröl.

1.4 Gyermekkönyvtár

A gyermekeknek szánt könyvek kiválasztása során célunk olyan gyűjtemény kialakítása, amely
kielégíti a gyermekek tájékozódási, szórakozásl és müvelödési célú olvasási igényeit az óvodáskortól
14 éves korig.
A gyermekrészleg állományába gyüjtjük a magyar nyelven megjelenö kurrens képes és
mesekönyveket, ifjúsági regényeket, yerses köteteket, ismerefterjesztő müveket. Ezen túlmenöen az
életkorisa.léfosságo kat figyelembe véve a klasszikus magyar és a külföldi szerzók válogatott müveit,
Kiemelt figyelmet fordítunk a gyermeklexikonok, enciklopédiák, fogalomgyűjtemények, adattárak,
határozók, a különböző tudományágak szaklexikonjainak és az egyes szakterületek bevezetö, illetve
összefogl aló m űve i n e k besze rzé sé re,



1.5 PeriodíRumok

A könyvállományt az igényeknek megfelelő periodikumok gyüjtésével egészítjük ki, amelyek
megrendelésénél tematikai gazdagságra törekszünk és igyekszünk követni a változásokat. A folyóirat-
állomány a napi- és hetilapoktól, a képes magazinoktól, a gyermek-és ifjúsági újságoktól, a
tudományos igényü kiadványokig terjed, amelyeket válogatással szerzünk be.
Teljes körűen gyűjtjük a helyi sajtó térmékeit, valamint a megyei és az országos periodikumokban
megjelenö könyvtári von atkozású cikkeket, hí radásokat,
A megyei és a helyi lapok mellett több országos folyóirat teljes évfolyamait is visszamenöleg
beköttetve megőrizzük. Különös gondot kell fordítanunk a folyóiratok éves tartalommutatóinak
összegyüjtésére és a megfelelő évfolyamokban való elhelyezésre, továbbá a repertóriumok
beszenésére.

1 .6 Audiovizuál is gyűjtem ény

Az audiovizuális gyűjtemény hangrögzítéses dokumentumoknak (hanglemez, magnókazefta, CD
lemez), diaképeknek, diafilmeknek, a könyvek lemezmellékleteinek, hangos könyveknek,
videokazettáknak, C D-ROM-oknak, DV D-knek ad helyet.
CD-n az alapvető komolyzenei, népzenei, irodalmi alkotások törzsállományát, a könnyúzenei
felvételek közül a legkiválóbb magyar és külföldi együftesek és elöadóművészek felvételeit, CD-ROM-
ok közül elsősorban a tájékoztató munkát, az iskolaioktatást és a tanulást elósegítő dokumentumokat,
DVD-n a különbözö korosztályok részére rajz-, ,nese-, ifi(lsági-, ismerefterjesztő filmeket, a
tananyaghoz kapcsolódó kötelező olvasmányok felvételeit, valamint a magyar és külföldi játékfilmeket
tartal mazza a gyűjtemény.
A gyűjtemény fejlesztését a könyvmellékletekként beszerzett CD-k és DVD-k jelentik, valamint a
kö nyvtá ri re n d ezvé n ye kről ké sz ü lt fe lvéte l e k a rc h ivá l á s a.

2. RÉszLETEs GYŰJTÉsl UTAsÍTÁs

2.1 A gyűjtés mélysége

A Madách lmre Városi Könyvtár gyűjtököre a feladatainak megfelelöen általános.
A különböző tudományágak kiadványait, valamint a szép- és ifjúsági irodalmat válogatással szerezzük
be. Kivételt képeznek az irodalomtudomány és a pedagógia köréhez tartozó müvek, amelyeket
kiemelten gyűjtünk.
A helyismeretivonatkozás(t kiadványokat a teljességre való törekvéssetvásárotjuk meg.

2.2 Nyelvi határ

Az állományunk elsösorban magyar nyelvü könyvekből ált. Az idegen nyelvet tanutókat kétnyelvü
kiaduányok megrendelésével segítjük és a gyakrabban tanult nyelvek könyveiböl külön gyüjteményt
alakítunk ki.

2.3ldőhatár

Csak kurrens szép- illetve szakirodalmat gyűjtünk. Kivételt képeznek a hetyismereti információkat
tartalmazÓ dokumentumok, valamint az 1949 előtt megjelent muzeátis értékű védett könyvek,
amelyeknél nem szabunk időbeli határokat.
A kiadási idötől függetlenül ajándékként elfogadunk könyveket azzal a feltétetlel, hogy ezek nem
kerülnek be feltétlenül a gyűjteménybe, hanem esef/eg etadjuk, vagy más intézménybe hetyezzuk át
azokat,

2.4. Doku mentumtípusok

A Madách lmre Városi Könyvtár által gyűjtött dokumentumféleségek: könyvek, időszaki kiadványok,
kézi\tok, fényképek, térképek, aprónyomtatványok (meghívó, plakát, brosúra, gyaszjetenÍeQi,
szakdolgozatok, lapkivágatok, CD lemezek, hang- és videokazefták, CD-RoŰ-ok,- DVD-I,
számítógépes programok,
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3. Az ÁLLouANv npnszrAs szru poNTJ Al

A Madách lmre Városi Könyvtár az állományból való kivonást a kulturális miniszter és a
pénzügyminiszter 3/1975 (Vll|.17.) KM-PM számú együftes rendelete alapján végzi,

3.1 . A könyvtár állom á ny-nyilvántaftásából a doku me ntu mokat
a) selejtezés vagy
b) egyéb ok

címén szabad kivezetni (törölni) a 1ú25. §-okban foglalt rendelkezések szerint.

3.2. A könyvtár állományában meglévő, de a könyvtár rendeltetésszerű feladatainak ellátására
alkalmatlan ná vált dokumentumok selejtezés esetén való kivezetésére

a) teruszerű állományapasztás során vagy
b) természetes elhasználódás folytán kerülhet sor.

3.3 A könyvtár állományábólhiányzó dokumentumok egyéb okból a következő címeken vezetetők ki:
a) elháfithatatlan esemény
b) bűncselekmény
c) behajthatatlan követelés
d) pénzben megtéiltett követelés
e) megengedhető hiány
f) normán felüli hiány

Az állomány elemzését, felülvizsgálatát évente legalább egy alkalommal el kell végezni! llyenkor
kivonásra kerülnek a fölös példányok, az elavult információkat taftalmazó müvek, a megrongálódoft
könyvek, valamint az átdolgozott kiadások megjelenésévela korábbikiadások kötetei.

Balassagyarmat, 2021. június 14.

UüeóL_
Vitéz

megbízott
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l, BEVEZETÓ

A Madách lmre Városi Könyvtár iratkezelési szabályzata a köziratokről, a közlevéltárakról és a
magánlevéltári anyagok védelméről szóló 1995. évi LXVI. töruény rendelkezéseinek, valamint a
közfeladatokat ellátó szeruek iratkezelésének általános követelményeiröl szóló 335/2005. (Xll. 29.)
korm ányre nde l et al apjá n készü lt,
A szabályzat hatálya az intézmény valamennyi részlegére és a Helytörténeti Gyűjteményre is

kiterjed.

Az iratkezelés szeruezete

1, A Madách lmre Városi Könyvtárban az iratkezelési feladatok ellátása - a szeruezeti
tagozódásnak, valamint az iratforgalomnak megfelelően központosítoft iratkezelési
szeruezetben történik.

2, Az iratkezelés módja: hagyományos; elektronikus.

3. Az iratkezelés felügyeletét az igazgató látja el, aki felelös azért, hogy a biztonságos
iratkezelés személyi, dologifeltételeiés eszközei rendelkezésre álljanak.

ll. A KüLDEMÉNYEK ÁTVÉTELE És FELBoNrÁsÁ

1. Az intézményünk címére vagy annak munkatársai nevére érkezett küldemények átvétetére
jogosult:

. az intézmény vezetője, illetve az általa megbízott személy,

. az ,,s.k. felbontásra" jelölés esetén a címzett, vagy az általa megbízoft személy,

. a postai meghatalmazással rendelkező személy,

. az ügyeleti szolgálatot teljesítö személy,

2, Az intézmény bármely dolgozójához közvetlenülérkező (kézbesített) hivatalos küldeményeket
az átvétel után haladéktalanul továbbítani kell az intézmény vezetöjéhez.

3. A küldemények átvételével megbízoft, (lgynevezett postai meghatalmazással rendelkezö
dolgozó feladata minden munkanapon reggel 9 óráig a bérelt postafiók kiürítése - a
küldemények postahivatalban történö átvétele -, az átvett postaanyag hiánytalan beszállítása
az intézménybe, A postai meghatalmazás kiadásáról az igazgató, nyilvántartásáról az
ügyviteli dolgozó köteles gondoskod n i.

4. A postaátvevö az érkezett küldeményeket átadja az intézményvezetö részére,

5. A küldeményeket átvevö személy köteles ellenörizni:

o a címzés alapján jogosult-e a küldemény átvételére,
o a kézbesítő okmányon és a küldeményen lévó azonosításijel egyezik-e,
. az iratot tartalmazó boríték, illetve egyéb csomagolás séftetlen-e,

6. Az átvevő a kézbesítőokmányon otvasható aláírásával és az átvétet dátumának
feltü ntetésével az áfuételt elismeri.

7. Sérült küldemény átvétele esetén a sérülés tényét az átvételi okmányon jelölni kell, és soron
kívül ellenörizni kell a küldemény tartalmának meglétét, A hiányzó iratokról vagy mellékletekröl
a küldő szeruet, személyt - jegyzőkönyv felvétele mellett - értesíteni kell.

8. A téves címzés vagy helytelen kézbesítés következtében érkezeft küldeményt azonnal
továbbítani kell a címzefthez, vagy ha ez nem /ehefségeg yissza kell küldeni a feladónak.

9. Az intézménynek címzett számlákat az iktatást végzö ügyviteli alkalmazoft továbbítja a
G AM E SZ il leté kes ü gyi ntézőjéhez.
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10. Az intézményhez érkezett valamennyi küldeményt - a nem bonthatók kivételével - az
ig azg ató bo nth atj a fel,

11. A ,,nem bontható" küldemények, melyeket felbontás nélkül kell a címzetthez továbbítani.
. a névre szóló, magánjellegü,
. az ,,s,k." felbontásra szóló,

12. Amennyiben a ,,nem bontható" küldemény az intézményt érintö hivatalos iratot tartalmaz, a
címzett azt felbontás után taftozik az igazgatóhoz eljuttatni.

13, A küldemények felbontása során ellenörizni kell, hogy az irat és annak mellékletei hiánytalanul
megérkeztek-e. Az eseí/egesen felmerülő irathiány tényét jegyzőkönyvben, vagy az iraton
rögzíteni kell. A jegyzőkönyv egy példányát a küldeményhez mellékelni kell,

14. A küldemény bofltékját véglegesen az ügyirathoz kell csatolni, ha
. az ügyirat beny(ljtásának idöpontjához jogkövetkezmény füződik,
o a beküldö nevét vagy pontos címét csak a borítékróllehet megállapítani,
o a küldemény hiányosan vagy sérülten érkezett meg,

15, Az e-mailben érkezett irat esetében elöször gondoskodni kell az információkat tartósan órző
másolat készítéséről. A másolat elkészítésééft az iktatást végzö a felelös, illetve aki részére
az e-mail érkezik. Az így érkezett irat kezelésére az általános rendelkezések az irányadók.

ltl. Az lRAToK NYILVANTARIÁSÁ

1, Az intézményhez érkezö, illetve oft keletkező iratokat - ha jogszabály másként nem
re n de l kezi k - i ktatássa l kel l nyilv á nta fta n i,

Az iratokat (lgy kell iktatni, hogy abból:
. az irat beérkezésének pontos ideje,
. az intézkedésre jogosult ügyintézó neve,
. az irat tárgya,
. az elintézés módja,
o a kezelésifeljegyzések, valamint
. az irat holléte
meg állapíth ató legyen.

2. Az iratok iktatása alszámokra tagolódó sorszámos rendszerben történik,
Alszámos iktatás esefén az ügyben keletkezett elsö irat önálló sorszámot kap, míg a többi irat
az illetö sorszám alszámaira kerül. Ha a kijelölt alszámok beteltek, ez esetben a következö
üres sorszámot kellfelhasználni, megjelölve az elö- és utóiratok összetaftozását,

Alszámos iktatásnál az ügy tárgyát csak egyszer, a kezdő irat nyilvántartásba vétele
alkalmával kell a tárgy rovatba beírni, ha viszont az ügy tárgya megváltozik vagy kiegészüI, az
ügyiratot új sorszám alatt kell nyilvántaftásba venni, megjelölve mindkét sorszámnál az iratok
kapcsolódását (pl, kapcsolódó irat).

3. Nem kell iktatni, de jogszabályban meghatározott esetekben nyilván kelltartania
o tájékoztatókat,
. meghívókat,
o pénzügyi bizonylatokat, számlákat (külön szabályozás szerint),
o munkaügyinyilvántartásokat,
. anyagkezeléssel kapcsolatos nyilvántartásokat,
o közlönyöket, folyóiratokat,
o visszaérkezeft téttivevényeket,
o propaQanda- és reklámcélokat szolgáló kiadványokat,

4. lktatás céljára minden év kezdetén (ljonnan nyitott, hitelesíteft, oldalszámozoft iktatókönyvet
kell használni. Az iktatókönyvet használatba vétel előft az igazgató hitelesíti.

a
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(Gépi iktatás esefén az iktatóprogram taftalmazza a kézi iktatásnál elöírtakat, kiegészítve a
törlési, javítási, hozzáférési jogosultságok letiltásával és szabályozásával,)

Az iktatókönyvben sorszámot üresen hagyni, a felhasznált lapokat összeragasztani, a
bejegyzett adatokat kiradírozni, vagy bármely más módon olvashatatlanná tenni nem szabad,
Ha helyesbítés szükséges, a téves adatot vagy számot egy vonallal úgy kell áth(lzni, hogy az
eredetifeljegyzés olvasható maradjon. A javítást keltezéssel és kézjeggyel kell igazolni,

Téves iktatás esefén a bejegyzést áthúzással kell éruényteleníteni oly módon, hogy az
éruénytelenítés ténye - az eredeti bejegyzés olvashatósága mellett - kétségtelen legyen. Meg
kell azt is jelölni, hogy a tévesen beiktatoft ügy iratát mely számra iktafták át.

Az iktatókönyvet az év utolsó munkanapján az iktatásra felhasznált utolsó számot Rövetöen
aláhúzással, az utolsó iktatás számának feltüntetésével, keltezéssel, aláírással és a hivatalos
bélyegzö lenyomatának elhelyezésével kell lezárni,

Az iktatókönyv év végi lezárását az iktatást végző írja alá.

Az iktatást minden évben 1-gyel kell kezdeniés megszakítás nélkül kellfolytatni az év végéig.
Az ügy következö fázisában keletkezett újabb ügyiratok az ügyben keletkezett első ügyirat
sorszámát és eggyel kezdödö, folyamatosan növekvö alszámot kapnak,

A beérkezö iratok iktatásakor az iktatóbélyegzö lenyomatát az iraton el kell helyezni, és a
lenyomat rovatait ki kelltölteni. A bélyegzőlenyomatot tigy kell elhelyezni, hogy írást ne fedjen
és rovatait pontosan kilehessen tölteni.

Az iktató bélyegző lenyomata tartalmazza:
. az intézmény nevét, székhelyét,
. az iktatás évének, hónapjának, napjának,
. az iktatás sorszámának (alszámának),
. az ügyintézö nevének, valamint
c a mellékletek számának feltüntetésére szolgáló rovatokat.

Az iWatás során az iktatókönyvben (vagy az elektronikus iktatóprogramban), az iraton,
továbbá az ügyintézés különböző fázisaiban fel kell tüntetni:. az iktatás sorszámát (iktatószámát),

. az iktatás idöpontját,

. az irat küldőjének (ügyfélnek) azonosító adatait, (x)

. az irat tárgyát,

. az e/ó- és utóirat korábbiazonosító (iktaa számát,. az ügyintéző nevét,

. az elintézés határidejét,

. az eseí/eges címzett(ek)et, (x)

. az iraftáritételszámot és az iraftárba helyezés kelét,

x=csak az iktatókönwben (vagy eleWronikus iktatóprogramban) fettüntetendő adat.

12. Az ügy tárgyát az irat iktatásánál kell a ,,Tárgy" sorba rövid, de érthető szöveggel beírni.

13. H9 az ügy tárgya az újabb beérkezó irat alapján megváltozik, vagy jelentós méftékben
kiegészül, az ügyiratot új sorszámra kell iktatni, s az elöző iratokat csatólnÍ*ett.

14. Az ügyintéző köteles az iraftárból kiemelt irat helyére egy lapot helyez az iktatószámmal,
dátummalés a tárggyal megjelölve, és bejegyzi, kivifte el.

lV, Az lRAToK TovÁBBÍrAsÁ, PosIÁ zÁsA

1. A postai továbbítás eseíén a borítékokat közönséges, ajánlott stb. szerint külön ketl
választani, mald 1szükséges bérmentesítésröl gondoskodni kell, A küldemény tértivevényét
csatolni kell a borítékhoz.

10.

11.
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2. A helytelen címzés, átvétel megtagadása stb, okbólvisszaérkezett iratokat és küldeményeket
az iratkezelö az illetékes ügyintézöhöz köteles továbbítani, aki a további intézkedésröl
gondoskodik.

v, tRATTÁRoZÁs

1. Az iraftári teruben meg kell határozni az egyes iraftári tételszámokhoz tartozó iratok körét,
azok megörzési idejét. Az iraftári tételszámokat a szeruezeti felépítés, illetve feladat- és
ü gykör szeri nt kel l csop o rtosíta n i.

2. A nem selejtezhetö, maradandó éftékű iratok körét az illetékes közlevéltár egyetéftésével kell
meghatározni.

3. Az átmeneti (operatív, kézi) irattárba kell elhelyezni az elintézett, további érdemi intézkedést
nem igénylö, irattáritételszámmal ellátott iratot. Az átmeneti irattár a központi iraftárba még le
nem adott, de az ügyintézök rendelkezésére álló iratok tároló helye.

4. Az iratokat az irattári tételszám szerinti csoportosításban, az alapszámok növekvö
sorrendjében kell lerakni, szalagos irományfedél lemezek között kell tárolni. Minden
irományfedélre rá kell vezetni az iktatás évét, a csomagban elhelyezett ügyiratok e/só és
utolsó iktatószámát.

5. Az átmeneti iraftár (kézi irattár) 15 évig őrziaz iratokat az ügyvitelhelyiségében, ennek letelte
után át kell helyezni az iratokat a padláson lévö irattárba, vagy a levéltárnak át kell adni,

vl. Az tRAToK $ELEJTEZÉ9E

1. Az iraftárban elhelyezett bármelyik iratot megsemmisítés céljából csak iratselejtezés (ltján
szabad kiemelni.

2. ötévenként felül kell vizsgálni az iratokat, amelyek nem minösülnek levéltári anyagnak, és az
iraftári teru szerinti őrzési idejük lejárt, ki kell selejtezni, Az őrzési időt az ügyirat
keletkezésének évét követő január 1-jétől egész évekre kell számítani, A selejtezési
szándékot az illetékes levéltárnak a munka megkezdése elöft 30 nappal be kell jelenteni. A
bejelentés teljesítéséért az igazgató felelös. A bejelentésnek taftalmaznia kell a selejtezés alá
vonható iratok évkörét, tárgykörét és hozzávetöleges mennyiségét.

3. Az iratselejtezésröl - az iratkezelést felügyelö vezetö által megbízott -selejtezési bizottság
három példányban selejtezésijegyzőkönyvet készít, amelyet iktatás után meg kell küldeni az
illetékes közlevéltárhoz, a selejtezés e ngedélyeztetése végeft.

4. A selejtezési jegyzókönwnek tartalmaznia kell:
. az intézmény megnevezését,
o a se/e/Tezés idópontját,
o a selejtezés alapjául szolgáló jogszabály és irattáriteru számát,
o a selejtezésre kerülö iratok iraftáritételszámát, évkörét és mennyiségét,
o a selejtezést végzö és ellenőnö személyek nevét és aláírását,

5. A közlevéltár kiküldötte a kiselejtezhetö iratok közül iratokat kiemelhet abból a célból, hogy azt
a közlevéltár őrizze. Ha a közlevéltár a kiselejtezeft iratok közül valamely iratot további önés
céljából kiemel, akkor azt a nem selejtezhető iratok közé ylssza kell sorolni, és a levéltári
átadásig ott kell őrizni. Ezt a tényt a selejtezésijegyzökönyvre fel kelljegyezni.

6. A selejtezés megtörténtét az iktatókönyvben ,,Selejtezve" jelöléssel, valamint a selejtezési
jegyzökönyv iktatószámának és a selejtezés időpontjának feltüntetésével jelezni kell,

5



vll. MEGsEMMlsfÉs

1, A levéltár az iratok megsemmisítését a szüksége§ ellenörzés után a selejtezési jegyzőkönyv
visszaküldött példányára írt záradékkal engedélyezi, Az elektronikus adathordozón lévö iratok
selejtezése és megsemmisítése az általános szabályok szerint történik.

2, A megsemmisítés szabályairól az iratkezelést felügyelö az adatvédelmi szabályozás
fig yele m bevételéve l g on doskod ik.

Vlll. Az lRAToK LEuÉLTÁRBA ADÁ9A

1. A nem selejtezhető köziratok íey'es és lezárt évfolyamait a keletkezés naptári évétöt számítoft
tizenötödik év végéig kell az illetékes közlevéltárnak átadni.

2. Azoknak a nem selejtezhető iratoknak a használatát, amelyek a köziratokrót, a
közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméröl szóló, módosítoft 1995, évi LXVI. tv.
22, §. 1) bekezdésében meghatározoft kutatási korlátozási idö ettelte után is a polgármesteri
hivatal örizetében vannak, a közlevéltárban lévő anyagra vonatkozó szabályok (1995. évi
LXVI. tv.) szerint kell biztosítani.

3. A nem selejtezhető köziratok átadásának-átvételének idöpontjáról az intézmény az illetékes
közlevéltárral közösen állapodik meg. Az átadásról átadás-átvételi jegyzökönyvet kell
készíteni a következö taftalommal:

. az átadó neve, az átadott iratok évköre, mennyisége,. az átadoft anyagokról készített raktári egység szintű (doboz, kötet) jegyzéket kell
készíten i dobozszám, tárgy, tételszám, évszám fettü ntetésével,o Á hosszÚ ügllviteli érték miatt visszatartott iratokról (pl, alapító okirat) külön
jegyzék készül,

. az átvevö levéltár neve,

. az átadó és átvevö hiteles aláírását,

4. Az átadás-átvételi jegyzőkönyv 1-1 példányát mindkét fét nem selejtezhető tételként kezeli.

Balassagyarmat, 2021. június 14.

\-, t: ! i'l \- ,
vitéz katalin

megbízott
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Madách lmre Városi Könyvtár
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l, BEVEaETÓ

A Madách lmre Városi Könyvtár leltározásával összefüggő feladatait Az államháztartás szeruezetei
beszámolásiés könywezetési kötelezettségének saléíosságairól szóló 249/2000.(Xtt.24.) Korm. rendetet,
valamint a 3/1975.(Vll|.17.) KM-PM, együttes rendelete határozza meg.

A leltározás célja

- A könyvtár állományának és vagyonának számbavétele, az intézmény használatában levő, átló és
fo rg óeszközök me n nyi ségé n ek meg állap ítása.
- Az éves beszámoló és a méleg tételeinek alátámasztása.
- A nyilvántartások pontosságának ellenőrzése.
- Az eltérések kimutatása, a könyvtári állomány és vagyon védelme, felelősök elszámoltatása.
- A csökkent éftékü, használaton kívül helyezett eszközök selejtezésre előkészítése.
A leltározást követően a mélegtételek éftékelése, a leltári hiányok megállapítása következik.

ll. ATÁRGyt EszKözóK És eÉ,pex, BERENDEZÉIEK LELTÁRozÁsA És srrc,lrrzÉse
Állóeszkaz állomány, gépek, be re ndezések lettározása kétévente történik.
A leltárnak biztosítania k9ll a t9lieskörűséget, a valós állapot bemutatását, és az áttekinthetőséget.
A leltározást a könyvtár és a GAMESZ munkatársai végzik.
Leltározás előtt leltározási ütemteru készül, melyet az intézményvezetö hagy jóvá.
A leltár. során megállapított feles/eges, elavult eszközök, megrongáIódbtt átlományok selejtezésre
kerülnek. Az eljárást a GAMESZ gazdasági ügyrendje és lettározáii é§ selejtezési szabályzata hátározza
meg,
A selejtezésre kerülő állományról selejtezési jegyzék készüt, a tárgyak leltári számának pontos
feltüntetésével.
A géPek, berendezések selejtezésénél szakember írásbeli véleményét csatotni ketl.A selejtezési javaslatot az intézmény eljuttatja az önkormányzainak, a feles/egessé válás indokának
feltüntetésével.
A vagyontárgyak selejtezését az önkormányzat engedélyezi.
r!" ?? qnkormányzat más egységeiben a selejtezésre kerütő vagyontárgy még hasznosítható, akkor
átadás-átvételi jegyzőkönyv készül.
A feles/egessé váló vagyontárgyak esetében törekedni kell az értékesítésre. Ennek lebonyolításában a
GAMESZ előírásai az iránymutatóak,
A téfitésmentes átadás lehetőségét figyelembe véve ezek a tárgyak karitatív szeruek részére is átadásra
kerülhetnek.
A selejtezett tárgyakat a nyilvántartásokból - GAMESZ, könyvtár - törölni kell.

lll. A KÖNYVTÁR\ D)K|JMENTUM1K ELLENÓRZÉiE És spteLrrzÉsr
A könyvtái állomány ellenőrzése

A kÖnYvtáridokumentumok leltározása a 3/1975,(Vltt,17.) KM-PM, együttes rendelete atapján töfténik.A Madách lmre Városi Könyvtár az áltomány ellenőrzését 8 éveiú kötetes végrenáitani. A leltározási
Ütemterunek és az állományellenőrzés részletes akcióteruének, valamint a záró jágyzőkanyvnek azelkészítése a feldolgozói csoport vezetőjének a feladata, melyeket az intézmény vez:eíőjé'nagy ióvá.

Az ál lo m á ny a pa sztás sze m po ntja i

A Madách lmre városi könyvtár az állományból való kivonást a kulturális miniszter és apénzügyminiszter 3/1975. (vll1.17.) KM-PM együttes rendelete alapján végzi.



1 . A könyvtár állomány-nyilvántartásából a doku mentu mokat
a) selejtezés vagy
b) egyéb ok
címén szabad kivezetni - törölni-.

2. A könyvtár állományában meglévő, de a könyvtár rendeltetésszerű feladatainak ellátására
alkalmatlanná vált dokumentumok selejtezés esetén való kivezetésére

a) tervszerű állományapasztás során, vagy
b) természetes elhasználódás folytán kerülhet sor,

3. A könyvtár állományából hiányzó dokumentumok egyéb okból a következő címeken vezethetők ki:
a) elháríthatatlan esemény
b) búncselekmény
c) behajthatatlan követelés
d) pénzben megtéített követelés
e) megengedhető hiány
fl normán felülihiány

Az állomány elemzését, felüIvizsgálatát évente legalább egy alkalommal el kell végezni! llyenkor
kivonásra kerülnek a föIös példányok, az elavult információkat taftalmazó müvek, a megrongálódott
könyvek, valamint az átdolgozott kiadások megjelenésével a korábbi kiadások kötetei.

Balassagyarmat, 2021. június 14.

9gLa(r_ Utri_,g
vitéz katalin

megbízott igazgató
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Madách lmre Városi Könyvtár
2660 Balassagyarmat, Rákóczifejedelem út 50,

pÉNZKEzELÉg szaaÁLyzAT
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A Madách lmre Városi Könyvtár önállóan működö helyi önkormányzati költségvetési szeru, Az
intézmény pénzügyi-gazdasági, fizikaitámogató tevékenységét a Gazdasági, Müszaki Ettátó Szeruezet
vég z i (továb bi akb an G AM E SZ),
A gazdasági tevékenységhez a Madách lmre Városi Könyvtár 10402771-00029610-00000002 számú
intézményi gazdálkodási bankszámlát használja,

A számlavezetö pénzintézet: K&H Bank Zrt,
Címe: 2660 Balassagyarmat, Rákóczifejedelem út 46,

Adóhatósági azonosítószám: 1 6779945-1 -1 2

Utalványozás:

Bárminemü kifizetés utalványozására, szakmaitetjesítés igazotására az igazgató jogosult, eltenjegyző
a G AM E SZ g azd a ság i vezetöje.

Elölegfelvétel:

A teruezhető kiadásokhoz elszámolási előleget a GAMESZ pénztárából kell fetvenni.
A készpénzfelvételi szándékot, a felvételt megelözöen jetezni kett a GAMESZ gazdasági vezetőjének
és a pénztárosának.
Elszámolási határidö egy hónap,
F e le lős: ü gyvitel i al kal m azoft

számlaadás:
A.Coruina lntegrált KÖnyvtári Rendszer lehetőséget biztosít a könyvtárban szükséges pénztárifunkciók
ellátására, ezért az in!éqény 2013, november 4-töt ennek használatával tesi eléget számtaadási
kÖtelezettségének, A CIRC modul pénztár menüpontja segítségével a könyvtár munkatársaietkészítik
a beiratkozási, késedelmiés egyéb Értési díjak befizetéséhez {zükséges pénztárbizonytatokat, Számla
készül:

1 a könyvtári rendszerben keletkezett olvasói tartozások rendezéséröl,2. közvetlenül a pénztári modulban keletkező befizetésekről - ebblen az esetben a számla
tételeihez nem tartozik taftozás a könyvtái rendszerben.

Ha a v9vÖ a kÖnyvtár olvasója, a számla kitöltéséhez a rendszerben tárolt adatokat használjuk. Azon
vevÓinktől, akik nem tagja! könylftárunknak a számlaadáshoz szükséges személyes adatokai etkérjük.Ez esetben ki kell tölteni a névre és címre vonatkozó kötetezö aclatmezőket. Mentésset a szimla
sorszámot kaP, ezután nyomtatás készül róta két példányban - az eredeti a vevöé, a másotat a
könyvtáré.
MŰszak végén tÖrténik a napiforgatom lekérdezése, a kasszában lévö pénz, a bakkártyás fzefések és
a számlák ellenörzése, majd elzárása a kijelött helyre.
|etent9 egY meghatározott napon kerül sor a pénztárzárásra, mely során a rendszer kinyomtatja a
legutóbbi Pénztárzárás óta lezajloft pénzmozgásokat napi bohtasban, számtatétet-típusonkent
Összegezve. A pénztárzárást a rendszergazda végzi. Az ügyviteli alkalmazoft készítiel a heti bevétetrőt
a.z.ÖsszesÍŐt, majd leadja a pénzt a számlamásolatokkalegyütt a GAMESZ házipénztárába.
A kinYomtatoft zárások és a hozzájuk tartozó, befizetésröl szOb penztarbizonylaiok örzése _ a hatályosjogszabályok által meghatározott határidöig - az ügyviteti irodában történik,

Pénzkezelés a Helytötténeti Gyűjteményben :

\onyvtári kiadványról és a honismereti köi tagdíj befizetésérő számlát állít ki a Helytöfténeti
GYŰjteménY munkatársa., Ellne_k ősszegéí zárt kaietiában tartja, majd eljuttatja az á könyvtárba, ahol
az ugyviteli alkalmazott befizetia GAMESZ pénztárába.



Számlák és nyugták nyilvántaftása:

A szigorú elszámolás(t számlák nyilvántartásáról, hitelesítéséről a GAMESZ pénztárosa, a betelt
nyomtatványok leadásáról (vissza a GAMESZ pénztárába) pedig a könyvtár Ugyviteli dolgozója
gondoskodik.

Balassagyarmat, 2021. június 1 4.

vitéz katalin
megbízott
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A Madách lmre Városi Könyvtár házirendjének célja az intézmény működésének szabályozása, A
dokumentum az intézmény Szeruezeti és Működési Szabályzata, valamint a Könyvtárhasználati és
Szolgáltatási Szabályzata előí rásaival összha ngban készült,
A házirend hatálya kiterjed az intézmény munkatársaira és a könyvtár szolgáltatásait igénybe vevőkre,

lt. Az INTÉ,ZMÉNY MUNKATÁRSAIRA voNATKozÓ sznaÁryox

Munkarend

Az intézmény nyitvataftási rendje:

Madách lmre Városi Könyvtár (Balassagyarmat, Rákóczifejedelem út 50,)

Hétfő, Szerda, Péntek 8.30 - 16.30 óráio
kedd, csütörtök 8,30 - 18.00 óráis

Szombat 8.30 - 12.30 óráiq
Vasárnap Zárva

A nyári időszakban, június 17-e és augusztus 31-e között a Könyvtár az alábbi nyitvataftással üzemel:

Hétfő - Péntek 8.30 - 16.30 óráiq
szombat - vasárnap Zárua

Az olvasÓszolgálat munkatársai heti beosztás szerint 8.30 - 16.30-ig, illetve 10.00-től 18.00 óráig
dolgoznak,

Rákóczi feiedelem út 1 07,
Hétfő - Péntek 8.00 - 12.00; 1 4,00 - 1 6.00 óráiq

szombat - vasárnap Zárva

A HelY!örténeti Gyújteményben és a könyvtár egyéb szeruezeti egységeinél (feldotgozó részleg, ügyvitel)
a munkaidő hétfőtől péntekig 8.0L16,00 óráig tart,

A könyvtár munkatársai csak a fent megjelölt időszakokban tartózkodhatnak az intézményben, Ez atól a
rendezvények ideje kivétel.

SzÜkség esetén (rendezvények, olvasótáborok lebonyolítása) az igazgató ettérő munkarendet is
megállapíthat.

A Polgármester a képvisel&testület tájékoztatása metlett - az intézményvezetővel történö előzetes
egYeztetést kÖvetően - elrendelheti az épütetben működő oktatási intézményben kiadott téli szünet
időtartamára az intézmény zárua tarlását,

A dolgozóknak munkaidejük kezdete előtt öt perccel meg kell jelenniük a könyvtárban, a munkaidő
kezdésekor és befejezésekor az időpontot a jetenléti ívben vezetni kell.

A szombati ügyeletekből származó túlórákat rögzítjük és azokat a munkáttató a következő ügyetetig
köteles kiadni, illetve a dolgozó kivenni.

A munkatársak folYamatosan a különböző övezetekben (kötcsönző tér, gyermekrészleg, olvasóterem,
hítapolvasÓ) kötelesek tartózkodni, fetügyetet nélkülsohasem hagyhatják múnkaterületüket,



A könyvtárosok leltári és anyagifelelősséggel tartoznak az intézmény vagyonáért,

Az igazgatási szárnyban az irodahelyiségeket - azok elhagyásakor- napközben is kulcsra kell zárni.

A munkaidő lejártakor, illetve záráskor a kollégák a fénymásolót, az eszközöket üzemen kívül helyezik,
kikapcsolják és ellenőrzik, hogy az elektromos berendezések ne maradjanak áram alatt.

A főkapcsoló lezárása, az ajtók és az ablakok bezárása a szolgálatot teljesítő könyvtárosok, esetenként
az utoljára távozó takarító feladata. A portán elhelyezett, elzátt kulcsokat a meghatalmazott kollégák
aláírásukkal igazolva veszik fel, illetve záráskor adják le. Zárás után a kulcsok leadásakor a portás
ka p c solj a be a b izto n s á g i b e re n d ezé se ket, é né ke l ő ket,

A munkatársak számára konyha, öltöző, mosdó és WC áll rendelkezésre, Ruháikat, táskáikat, holmijaikat
az öltözőben helyezik el,

Étkezéseiket a konyh ában bonyolítják.

Az árammal, a vízzel és az irodaifelszerelésekkel takarékoskodni kell!

A telefonvonalakat a kollégák magánbeszélgetésekre nem használhatják!

A könyvtár nyilvános tereiben a mobiltelefon használata tilos!

A könyvtár dolgozói csak a kijelölt helyen dohány.ozhatnak a Tűzrendészeti szabályzatban foglaltak
betaftásával.

t t t. A KÖ NYv T ÁRH A szN Á LÓ KRA V o N AT Ko zÓ sznaÁry o x

A könyvtárba éfuezők számára a földszinti ruhatár használata díjmeníes és kötelező!

Az intézménybe felhozott személyes tárgyakéft felelősséget nem vállalunk!

A mozgáskotátozottakat, idős embereket, kerekes székkel közlekedőket lifttel szállítjuk az emeletre.

Látogatóink csak a közösségiterekben tartózkodhatnak, a raldárakba nem me@ltnek be.

A könyvtárban információt, dokumentumokat keresőknek, helyben olvasóknak az elmélyüléshez
nyugalomra van szükségük, ezért az intézmény teljes területén biztosítanunk kell a csendet,

A fegyelmezetlenül viselkedőket, hangoskodókat a könyvtár dolgozói figyelmeztethetik, illetve távozásra
szólíthatják fel.

A könyvtár nyilvános tereiben étkezni tilos!

A könyvtárosok számítógépeit, a fénymásolót, a különböző elektronikai eszközöket csak a könyvtárosok
üzemelhetik be és használhatják.

lnternet téútés ellenében vehető igénybe. Az internetes gépeket a könyvtárosok helyezik üzembe és
kapcsolják ki, A számítógépekben káft okozók anyagi és büntetőjogifelelősséggel taftoznak.

Egy terminál előtt egyszerre maximum ketten dolgozhatnak.

Az internethasználók számára kötelező a hálózati etikett betaftása!

A könyvtár nyilvános tereiben a mobiltelefon használata és a dohányzás tilos!

Látogatóink a földszinti illemhelyet vehetik igénybe.

lV. EGYÉB szABÁLYoK

A könyvtái tereket a saját rendezvényeken kívül csak kivételes eseíóen engedjük át más célokra,
m u n katá rsai n k jelen léte mel lett.



A könyvtár területén plakát és szórólap elhelyezése igazgatói engedéllyel történhet.

A Madách lmre Városi Könyvtárban kereskedelmi tevékenység folytatása tilos, a saját kiadású
doku mentu mokon kívül sem mit nem lehet áru sítani!

A házirend betartása mindenki számára kötelező!

Balassagyarmat, 2021, j(lnius 14.

Uuk dL \.zra_t
vitéz katalin

megbízott i1


