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TARTALMI SZEMPONTOK A TELEPÜLESI KÖNYVTÁRAK 

2018. EVI BESZÁMOLÓJÁNAK ELKESZÍTESEHEZ 

 

I. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ  

 

A 2018. évi eredmények értékelése, erősségek/gyengeségek/lehetőségek/veszélyek bemutatása, követ-

keztetések megfogalmazása.  

Kérjük térjen ki az intézmény 2018. évi szakmai stratégiájának kiemelt céljainak és ezek megvalósítá-

sát szolgáló intézkedések rövid szöveges bemutatására.  

 

Főbb adataink (2018. december 31.)  

Regisztrált használóink száma: 2.120 fő (2017-ben 2.196 fő). Személyes (helybeni használat): 

34.616 alkalom (2016-ban 29.260 alkalom). Kölcsönzött dokumentumok száma: 32.720 db 

(2017-ben 32.597 db). Dokumentumállományunk 2018. december 31-én: 76.428 db (2017-

ben 78.391 db). 

 

Gazdálkodás  

A könyvtár 2018-ban 26.685.000 Ft-ból gazdálkodott (2017-ben 26.408.000 Ft). Jelentős be-

vételi forrássá vált évek óta a nyomtatás, fénymásolás, melyből 2018. év folyamán bevétel 

folyt be (2017: 901 848 Ft, 2016-ban 826.051 Ft). Tagdíjakból 351.000 Ft (2017: 318.100 

Ft), a késedelmi díjakból 211.020 Ft (2017: 260.080 Ft 2016-ban 341.940 Ft) folyt be. Inter-

netezésből 109.900 Ft (2017-ben 142.510 Ft) bevételünk volt. (Az alábbi diagramokon a be-

vételeink összetétele látszik, melyek csak a pénztárgépbe beírt összegek kimutatása, így – 

túlnyomórészt terembérletet jelentő, átutalással rendezett összegek itt nem szerepelnek.) 
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Gyűjteményszervezés  

A 2018-as év során a számlákkal igazolható dokumentum-beszerzés: 2.461.585 Ft (2017: 

2.610.000 Ft). A Márai VII. program: 297.347 Ft, Márai VIII program: 149.607 Ft. Ajándék-

ként 663.069 Ft értékű könyvet vételeztünk be könyvtárunk állományába (2017-ben 

1.362.490 Ft, ennek egy része helyismereti anyag: 351.300 Ft értékű volt). 
 

A 2018. évet összességében eredményesnek tekinthetjük. Legfontosabb eredmény, hogy sikeresen 

szerveztük meg a névadónk, Krúdy Gyula tiszteletére megtartott emlékévet, melynek keretében új 

gasztronómiai és szépirodalmi rendezvényeket magában foglaló programsorozattal ünnepeltük meg az 

évfordulót.  

Az eredményesség másik fontos jelzője, hogy egy kiemelkedő kormányzati programban, a Digitális 

Jólét Programban kiemelkedő szerepet vállaltunk. Sikerrel pályáztunk az eszközfejlesztési pályázatu-

kon, majd nálunk adták át az ország első DJP felszerelt pontját. A program keretében megyei vezetői-

koordinátori szerepet vállaltunk fel, valamint az 50 és 65 év közöttieknek, illetve a 65 év felettieknek 

internetes és számítógépes alapismereteket adó foglalkozássorozatokat tartottunk. 

Kiemelt célcsoportnak tekintjük a családokat, a havonta meghirdetett ún. Könyves Játszó progra-

munkkal kifejezetten őket szólítjuk meg. 

 

Helyismereti tevékenység  

Stratégiai célkitűzésünknek megfelelően folytatjuk a várpalotai dokumentumok (másodlago-

san a kistérségi dokumentumok) teljességre törekvő gyűjtését, illetve annak digitális térben 

történő közreadását.  

2018-ban 32 db új helytörténeti dokumentumot vettünk állományba (2017-ben 75 db, 2016-os 

évben 80 db). Folytatódott a könyvtárba érkező Várpalotai Hírek és Napló cikkek kurrens 

feldolgozása a Textlib rendszerben. A 2018-as évre is elkészítettük a szokásos módon évfor-

dulónaptárunkat, mely időszakokra bontva tartalmazza a város történelméhez, jeles személyi-

ségéhez, intézményéhez kapcsolódva a legfontosabb városi évfordulókat.  

 

Értéktár mozgalom  

Az Értéktár bizottság munkájában tanácskozási joggal részt vesz a könyvtár vezetője. Honla-

punkon a VárpalotaiWiki oldalon folytattuk az értékek feltárását, bemutatását a nagyközön-

ségnek (http://krudylib.hu/wiki/varpalotai-ertekekjegyzeke).  

A Krúdy-emlékév során egy családi hagyatékból került elő „Radics Mária asztala”, amely 

mint érték felvétetett a helyi értéktárba. 
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A gyermekkönyvtár kiemelt adatai  

Könyvtárbemutató foglalkozást 3 (2017: 4) alkalommal tartottunk 62 fő (2017: 59 fő) számá-

ra, író-olvasó találkozót 2 alkalommal (2017: 1, 2016-ban 2) szerveztünk a fiatalok számára. 

Könyves játszóházat 7 (2017: 7, 2016-ban 1) alkalommal 165 (2017: 110, 2016: 25) fő rész-

vételével szerveztünk.  

Nagy érdeklődés mellett szerveztük meg hagyományos Olvasólámpa című olvasópályázatun-

kat. Jutalmazottak száma: 12 fő. 

 

Krúdy Gyula-emlékév 

 

A Krúdy Gyula emlékév keretében 2018. február 5-én nyitottuk az évet Oberfrank Pál Jászai-

díjas színművész, a veszprémi Petőfi Színház igazgatója közreműködésével. Majd a Költészet 

Napja alkalmából (április 11-én) Pálffy Margit: Szindbád hazamegy című Krúdy és Márai 

ihletésű költői estje került megrendezésre. A hagyományos Várpalotai Tavaszi Tárlatot 

Krúdy-témájú képzőművészeti kiállítással nyitottuk meg április 27-én. Május 12-én Krúdy-

emlékszoba megnyitó ünnepsége zajlott a Tájházban, megnyitotta: Saly Noémi irodalomtör-

ténész, muzeológus. Másnap megrendeztük az Értéktár Nap keretében a Krúdy-gáblit Bede 

Róbert és Szőke András közreműködésével. Június 16-án „Pinceszer Radics János pincéjé-

ben” címmel szerveztünk egy különleges gasztronómiai eseményt Dr. Szalai Marianna képvi-

selő asszony és a Loncsosi Baráti Kör hathatós segítségével.  

Augusztus 29-én fotókiállítást szerveztünk „Crew D avagy Krúdy újragondolva” címmel. 

Október 5-én megtartottuk a 19. Szindbád vacsorát, majd október második hetében tematikus 

Krúdy-hetet rendeztünk. Az emlékév zárásaként megemlékeztünk a 100 éve született Könczöl 

Imrére, a várpalotai Krúdy-kultusz megteremtőjére.  

 

Egyéb fontos rendezvényeink  

A 2015 óta létező Krúdy Gyula Kreatív Írókör havonta tartja nyilvános klubfoglalkozásait, 

melyek továbbra is térítésmentesen látogathatóak az irodalom iránt érdeklődők számára.  

Az őszi Országos Könyvtári Napok során vendégül láttuk – mások mellett – Szurovecz Kitti 

írónőt, Klausz Melinda közösségimédia-specialistát és Lits Istvánné Kamilla képzőművészt.  

A városi rendezvények közül a mi feladatunk volt a Kommunizmus áldozatai emléknap, a 

Trianon megemlékezés (Nemzeti összetartozás napja) és az október 6-ai megemlékezés (Ara-

di vértanúk emléknapja) megszervezése 

 

 

II. SZERVEZETI KERDESEK: 

 

  

  

  

2017. 

évi tény 
2018. évi 

terv 

2018. 

évi 

tény 

Összlétszám (teljes munkaidőre átszámítva) 

összlétszám (fő) 
8 

8 8 

Ebből vezető vagy magasabb vezető (teljes munkaidőre átszámítva) 1 1 1 

Könyvtári Könyvtáros összesen 4 5 5 
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szakmai 

munkakör-

ben foglal-

koztatottak 

szakképesítéssel átszámítva teljes munkaidőre 4 5 5 

Középfokú szakk. 

(kvtár asszisz-

tens, adatrögzítő-

OKJ) 

összesen 2 1 1 

átszámítva teljes munkaidőre 2 1 1 

Egyéb felsőfokú 

összesen  1 1 1 

átszámítva teljes munkaidőre  1 1 1 

Mindösszesen könyvtári szakmai 

munkakörben 

összesen 1 1 1 

átszámítva teljes munkaidőre  7 7 7 

Egyéb 

alkalma-

zott 

Egyéb alkalmazott 

felsőfokú 

összesen     

átszámítva teljes munkaidőre     

Egyéb alkalmazott 

középfokú 

összesen  1 1 1 

átszámítva teljes munkaidőre 1 1 1 

Mindösszesen egyéb alkalmazott 

összesen 1 1 1 

átszámítva teljes munkaidőre     

Összes létszám (fő):  8 8 8 

Közfoglalkoztatottak száma (fő)  1 0 1 

 

 

A 2018. évben szervezeti átalakítások, személyi változások, alapdokumentumok tekintetében nincs 

érdemleges változás. 

 

 

 

III. SZAKMAI MŰKÖDES: 

 

Nyitvatartás  

 

Nyitvatartás a (központi) könyvtárban 

 

 

Mutatók 
2017. évi 

tény 
2018. évi terv 2018. évi tény 

változás %-ban 

előző évhez 

képest 

Heti nyitvatartási órák száma (a 

központi könyvtárban) (óra)  
45 45 45 0 
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Hétvégi (szombat, vasárnap) 

nyitvatartás hetente összesen (óra)  
5 5 5 0 

Heti 16 óra utáni nyitvatartás össze-

sen (óra) 
2 2 2 0 

Nyári zárvatartási idő  

Munkanapok száma:  
0 0 0 0 

Téli zárvatartási idő  

Munkanapok száma:  
6 6 6 0 

Nyitvatartási napok egy átlagos 

héten 
5 5 5 0 

Nyitvatartási napok száma a tárgy-

évben: 
238 238 234 -1,68% 

 

 

Nyitvatartás a fiókkönyvtárakban (csak a fiókkönyvtárakkal rendelkező könyvtáraknak szük-

séges kitölteni!) 

 

A fiókkönyvtárak száma:  

 

 

Mutatók 
2017. évi 

tény 
2018. évi terv 2018. évi tény 

változás %-ban 

előző évhez 

képest 

Heti nyitvatartási órák száma a fi-

ókkönyvtárakban (összesítve-, óra)  
    

Hétvégi (szombat, vasárnap) nyitva 

tartás (összesítve, óra)  
    

Heti 16 óra utáni nyitva tartás (ösz-

szesítve, óra) 
    

Nyári zárva tartási idő  

Munkanapok száma (összesítve):  
    

Téli zárva tartási idő  

Munkanapok száma (összesítve):  
    

Nyitvatartási napok száma a tárgy-

évben (összesítve): 
    

 

Szöveges értékelés maximum 1000 karakterben (heti nyitvatartási idő, hétvégi nyitvatartás, vál-

tozások). 

 

 

 

Olvasói és dolgozói számítógépek  
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Olvasói számítógépek száma helyben 

használatra 
2017. évi 

tény 
2018. évi 

terv 
2018. évi 

tény 

változás %-ban 

előző évhez ké-

pest 

Katalógus (csak az IKR/OPAC érhető el) 
1 1 1 0 

Olvasói munkaállomás  6 10 8 +33,33% 

Dolgozói munkaállomás 8 8 8 0 

Összesen 15 19 17 +13,33% 

 

 

 

 

Számítógépek, reprográfiai eszközök, hangtechnika állapota: 
Skála: 1- nagyon jó, 2- jó, 3- megfelelő, 4- rossz, 5 nagyon rossz 

 

Számítógép: 

3 évnél fiatalabb (db):        3 db 

3 évnél idősebb, de felújított (db): 

3 évnél idősebb, de nem felújított (db):      14 db 

összességében jelenlegi állapotuk egy 1-5 skálán:……….      3 

 

Reprográfiai eszköz: 

 

5 évesnél fiatalabb (db):       1 db 

5 évesnél idősebb, de folyamatosan karbantartott (db):   1 db 

5 évesnél idősebb, de nem karbantartott: (db):    1 db 

jelenlegi állapota egy 1-5 skálán:…………..     2 

 

Projektor: van/nincs 

Digitális fényképezőgép: van/nincs  

 

Hangtechnikai eszközök megnevezése:     erősítő és mikrofon 

Jelenlegi állapotuk, egy 1-5 skálán:      3 

 

Az olvasói és dolgozói számítógépekről szóló szöveges értékelés, különös tekintettel azok műsza-

ki állapotára (maximum 500 karakterben). 

 

 

Internet-szolgáltatás adatai 

 

Sávszélesség: 10-100 mpbs 

Sebesség: kb. 85 mbps 

Olvasói wifi szolgáltatás: van / nincs 

 

Az intézmény szakmai szervezeti egységei által végzett tevékenységek ismertetése 

 

A könyvtár szolgáltatásainak bemutatása. Kérjük, hogy az adott szakmai tevékenységet először 

számadatokkal, ismertesse a táblázatban, majd szövegesen a táblázatokat követően. (1000 karakter) 

 

Gyűjtemény 

 

Gyűjteményfejlesztés  
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Mutatók 
2017. évi 

tény 
2018. évi 

terv 
2018. évi 

tény 

változás 

%-ban 

előző év-

hez képest 

Gyarapításra fordított összeg (bruttó ezer Ft)  2.739,730 2.700 2.461 -10,17% 

- ebből folyóirat (bruttó ezer Ft) 623,794 620 619,272 -0,7% 

- ebből CD/DVD/elektronikus dokumentum 

(bruttó ezer Ft) 
0 0 0 0 

Gyermekkönyvtárba/részlegbe bekerült dokumentu-

mok száma (db) 
365 360 386 +5,75% 

Helytörténeti gyűjteménybe bekerült dokumentumok 

száma (db ) 
75 75 32 -57,33% 

Nemzetiségi gyűjteménybe bekerült dokumentumok 

száma (db) 
0 0 0 0 

Zenei gyűjteménybe bekerült dokumentumok száma 

(db) 
0 0 0 0 

A könyvtári állomány éves gyarapodása összesen 

(db) 
1802 1800 1469 -18,48% 

A gyűjteményből apasztott dokumentumok száma  0 3000 3432 0 

 

 

 

 

A 2018. évi tevékenység szöveges ismertetése és értékelése. (max. 1000 karakter) 

 

 

 

Gyűjteményfeltárás  

 

 

Mutatók 
2017. évi 

tény 
2018. évi 

terv 
2018. évi 

tény 

 

változás 

%-ban 

előző 

évhez 

képest 

Épített elektronikus katalógusok-

ban/adatbázisokban rögzített rekordok száma 
 2260 2000 2858 +26,4% 

Feldolgozás időtartama (egy dokumentum feldol-

gozásának átlagos időtartama percben kifejezve)  
 4,8 4,8 4,8 0 

Beérkező új dokumentumok olvasók számára 

történő hozzáférhetővé válásának időtartama na-

pokban kifejezve (átlagosan) 

 3 3 3 0 



 

9 

A gyűjtemény elektronikus feldolgozottsága (az 

elektronikus katalógusban feltárt dokumentumok 

száma a gyűjtemény egészének %-ában) 

 99 99 99 0 

 

 

 

 

A 2018. évi tevékenység szöveges ismertetése és értékelése. (max. 1000 karakter) 

 

 

A könyvtár által használt integrált könyvtári rendszer megnevezése: TEXTLIB 

Beszerzés éve: 2001 

Az IKR folymatos frissítése biztosított: igen/nem 

 

 

Állományvédelem 

 

Mutatók 2017. évi tény 2018. évi terv 2018. évi tény 

változás 

%-ban 

előző 

évhez 

képest 

Tárgyévben fertőtlenítés, kötés, 

javítás, restaurálás, savtalanítás 

vagy egyéb aktív állományvédelmi 

intézkedésben részesült dokumen-

tumok száma 

0 0 0 0 

Muzeális dokumentumok száma 0 0 0 0 

Restaurált muzeális dokumentumok 

száma 
0 0 0  

Az állományvédelmi célból digitali-

zált és a konvertált dokumentumok 

száma 

0 0 0 0 

Biztonsági jellel ellátott dokumen-

tumok száma 
 

0 

0 0 0 

 

 

 

 

A 2018. évi tevékenység szöveges ismertetése és értékelése. (max. 1000 karakter) 

 

 

 

 

Használati mutatók 

 

Könyvtárhasználat  



 

10 

Könyvtárhasználat  
2017. évi 

tény 
2018. évi 

terv 
2018. évi 

tény 

változás %-ban 

előző évhez ké-

pest 

Beiratkozott olvasók száma (fő) 2196 2200 2120 -3,46% 

A könyvtári látogatások száma (db)   28.000 28.000 34.616 +23,63% 

Ebből csoportok (db) 0 0 0 0 

 

 

 

 

A könyvtárhasználók korosztályi összetételének változása 2007-2018 között (fő) 

 
 

A könyvtárhasználók korosztályi összetétele 100%-osan 2007-2018 között (%/év) 
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Dokumentumforgalom  

Könyvtárhasználat  
2017. évi 

tény 
2018. évi 

terv 
2018. évi 

tény 

változás %-ban 

előző évhez ké-

pest 

Kölcsönzött dokumentumok száma (db) 32553 33000 32720 +0,51% 

- Ebből kölcsönzött e-

dokumentumok száma (db) 
0 0 

0 
0 

Helyben használt dokumentumok (db) 16820 17000 16000 -4,87% 

Könyvtárközi kölcsönzés - küldött dok. 

(db) 
2 1 

15 
+750% 

Könyvtárközi kölcsönzés - kapott dok. 

(db) 
98 50 

51 
-47,96% 

Irodalomkutatások, témafigyelések szá-

ma (db) 
45 45 

45 
0 

 

 

 

A 2018. évi tevékenység szöveges ismertetése és értékelése. (max. 1000 karakter) 

 

 

Online és elektronikus szolgáltatások  

 

Elektronikus szolgáltatások 
 

A távolról elérhető és helyben igénybe vehető szolgáltatások fejlesztése. Amennyiben fejlesztésre 

került a tárgyévben, kérjük 1-est írjon, ha nem, akkor 0-át.  

 

Szolgáltatás 2018-ben megvalósult 

(I=1/N=0) 
A fejlesztés részletes leírása 

Honlap 0  

OPAC 0  

Adatbázisok /hazai vagy 

külföldi adatbázis/ 
0  

Referensz szolgáltatás 0  

Közösségi oldalak  0  

Hírlevél 0  

RSS 0  
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Építenek-e saját adatbázist a könyvtárban (pl. helytörténeti):  

Igen/nem: 

Ha igen, akkor milyen témakörben: helyi értéktár, várpalotai családok története. 

 

 

Online szolgáltatások  
2017. évi 

tény 
2018. évi 

terv 
2018. évi 

tény 

változás %-

ban előző év-

hez képest 

Távhasználatok száma 60.113 52.000 47.769 -20,53% 

A könyvtár honlapja (teljes webhely) mely 

nyelveken érhető el a magyaron kívül  
angol/ 

német 

angol/ 

német 

angol/ 

német 

 

A könyvtári honlap tartalomfrissítéseinek 

gyakorisága (alkalom/hónap átlagosan) 
6 6 6 0 

A könyvtári honlap tartalomfrissítésének 

száma összesen 
73  75  78 +6,85% 

A könyvtárban használható adatbázisok 

száma 
2 2 2 0 

A Web 2.0 interaktív könyvtári szolgálta-

tások száma (db) 
6 6 6 0 

A Web 2.0 interaktív könyvtári szolgálta-

tásokat igénybe vevő használók száma (fő) 
6.000 6.000 6.000 0 

A könyvtári OPAC használatának gyako-

risága (használat/év) (kattintás az OPAC-

ra) 

20.000 20.000 19.454 -2,73% 

Tárgyévben a könyvtár által nyílt 

hozzáférésű publikációként elérhetővé tett 

dokumentumok száma (db) 

2 1 1 -50% 

 

 

 

 

A 2018. évi tevékenység szöveges ismertetése és értékelése. (max. 1000 karakter) 

 

Digitalizálás  

 

 
2017. évi 

tény 
2018. évi 

terv 
2018. évi 

tény 
változás %-ban 

előző évhez képest 

Digitalizált dokumentumok száma  0 0 0 0 

 

 

 

Közzététel helye, módja: 
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Amennyiben folyik digitalizálási tevékenység a könyvtárban, kérjük, részletesen írja le, hogy milyen 

eszközökkel végzik a tevékenységet és a digitalizált dokumentumokat hogyan, milyen formában teszi 

elérhetővé, hozzáférhetővé a könyvtár a használók számára. (max. 1000 karakter) 

 

 

Képzések, könyvtári programok, kiállítások 

 

Összesítő táblázat 

 
2017. évi 

tény 
2018. évi 

terv 
2018. évi 

tény 
változás %-ban 

előző évhez képest 

Az összes könyvtári képzés, program 

száma 
181 120 121 -33,15% 

A könyvtári programokon, képzéseken 

résztvevők száma összesen 
2.912  2.531 -13% 

A könyvtári képzéseket, tevékenységeket 

támogató helyi kiadványok száma 
0 1 1 +100% 

 

 

 

 

Téma szerint 

 
2017. évi 

tény 
2018. évi 

terv 
2018. évi 

tény 
változás %-ban 

előző évhez képest 

A könyvtár által szervezett olvasási kom-

petenciafejlesztést, szövegértés 

fejlesztését támogató nem formális kép-

zések és programok száma  

12 12 19 +58,33 

A könyvtár által szervezett olvasási kom-

petenciafejlesztést, szövegértés 

fejlesztését támogató nem formális képzé-

seken és programokon résztvevők száma 

64 70 105 +64,1% 

A könyvtár által szervezett digitális kom-

petenciafejlesztési, információkeresési 

ismereteket nyújtó nem formális képzé-

sek és programok száma  

0 3 3 100% 

A könyvtár által szervezett digitális kom-

petenciafejlesztési, információkeresési 

ismereteket nyújtó nem formális képzése-

ken és programokon résztvevők száma 

0 20 42 100% 

A könyvtár által szervezett engedélyezett, 

akkreditált képzések, továbbképzések 

száma 

0 0 0 0 
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A könyvtár által szervezett engedélyezett, 

akkreditált képzéseken, továbbképzéseken 

résztvevők száma 

0 0 0 0 

A könyvtár által szervezett könyvtárhasz-

nálati foglalkozások száma  
5 5 3 -40% 

A könyvtár által szervezett könyvtárhasz-

nálati foglalkozásokon résztvevők száma 
74 60 59 -20% 

A könyvtárban a tárgyévben szervezett 

helyi közösségi programok, rendezvé-

nyek száma összesen  

36  29 -19,45% 

A könyvtárban a tárgyévben szervezett 

helyi közösségi programok, rendezvé-

nyeken 

résztvevők száma 

1134  1.167 +2,91% 

A könyvtárban szervezett időszaki kiállí-

tások száma  
8 4 4 -50% 

A könyvtárban szervezett időszaki kiállí-

tások látogatóinak száma 
670 300 355 -47,01% 

Egyéb témájú programok, képzések szá-

ma 
125 110 56 -55,2% 

Egyéb témájú programon, képzésen részt-

vevők száma 
880 440 501 -43,07% 

Az összes könyvtári képzés, program 

száma 
181 120 121 -33,15% 

 

 

 

 

 

Célcsoport szerint 

 

*Minden célcsoport csak egyszer számolható a rendezvény fő célja szerint. 

 
2017. évi 

tény 
2018. évi 

terv 
2018. évi 

tény 
változás %-ban 

előző évhez képest 

A könyvtár által szervezett hátrányos 

helyzetűeket célzó, a társadalmi 

együttélést erősítő, diszkrimináció-

ellenes, szemléletformáló, toleranciára 

nevelő és multikulturális képzések, prog-

ramok száma 

0 0 0 0 



 

15 

A könyvtár által szervezett hátrányos 

helyzetűeket célzó, a társadalmi 

együttélést erősítő, diszkrimináció-

ellenes, szemléletformáló, toleranciára 

nevelő és multikulturális képzéseken, 

programokon résztvevők száma 

0 0 0 0 

A könyvtár által szervezett nemzetiségi 

közösségi identitást erősítő programok 

száma 

0 0 0 0 

A könyvtár által szervezett nemzetiségi 

közösségi identitást erősítő programokon 

résztvevők száma 

0 0 0 0 

A könyvtár által szervezett fogyatékos-

sággal élők könyvtárhasználatát segítő 

képzések, programok száma 

0 0 0 0 

A könyvtár által szervezett fogyatékos-

sággal élők könyvtárhasználatát segítő 

képzéseken, programokon résztvevők 

száma 

0 0 0 0 

A könyvtár által a nyugdíjas korosztály 

számára szervezett programok, képzések 

száma  

0 4 4 100% 

A könyvtár által a nyugdíjas korosztály 

számára szervezett programokon, képzé-

seken résztvevők száma 

0 35 36 100% 

Tárgyévben a családok számára meghir-

detett rendezvények száma  
7 10 10 +30% 

Tárgyévben a családok számára meghir-

detett rendezvényeken résztvevők száma 
200 220 280  

Egyéb célcsoportnak szánt képzések szá-

ma 
0 0 0 0 

Egyéb célcsoportnak szánt képzésen 

résztvevők száma 
0 0 0 0 

Az összes könyvtári képzés, program 

száma 
0 4 4 100% 

 

 

 

 

A 2018. évi tevékenység szöveges ismertetése és értékelése (maximum 1000 karakter). 
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Szolgáltatások nemzetiségek és fogyatékkal élők számára 

 

Nemzetiségek számára biztosított dokumentumok, szolgáltatások 

 

A településen élő nemzetiségek KSH adatok alapján (nemzetiség/fő), a település lakosságához viszo-

nyított aránya …………..(%)  

 

Dokumentumok a nemzetiségek számá-

ra 
2017. évi 

tény 
2018. évi 

terv 
2018. évi 

tény 
változás %-ban 

előző évhez képest 

Könyvek 240 240 240 0 

Folyóiratok (címek száma) 0 0 0 0 

Elektronikus dokumentumok 0 0 0 0 

Összesen 240 240 240 0 

 

 

 

 

Nemzetiségi könyvtári ellátás (szöveges ismertető, tendenciák bemutatása - max. 1000 karakter) 

 

 

 

 

Szolgáltatások fogyatékkal élők számára  

Szolgáltatások száma 
2017. évi 

tény 
2018. évi 

terv 
2018. évi 

tény 

változás %-ban 

előző évhez ké-

pest 

Fogyatékossággal élők könyvtárhaszná-

latát segítő IKT eszközök száma 
1 1 1 0 

Fogyatékossággal élők számára aka-

dálymentes szolgáltatások száma 
2 2 2 2 

 

 

 

 

Kérjük, sorolja fel a speciális szolgáltatásokat (max. 1000 karakter) 

 

IV. FEJLESZTÉSEK 

 

1. Épület állapota (kérjük kiválasztani): 

Legutóbbi részleges vagy teljes felújítás éve: 
 

 1) Használhatatlan (a könyvtár ideiglenes helyen működik, mert az eredeti épület nem használható). 

2) Dohos, nedves, omladozó vakolat, huzatos nyílászárók, elégtelen fűtés, elégtelen szellőzés, sötét terek 

(ezen jellemzők közül bármelyik megléte esetén, pl. az épület 30%-ban). 
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3) Tíz évnél régebbi festés, korszerűtlen világítás, gazdaságtalan fűtés (ezen jellemzők közül bármelyik 

megléte esetén, pl. az épület 30%-ban). 

4) Viszonylag karbantartott, de esztétikailag kifogásolható. 

5) Felújított, esztétikusan berendezett. 

6) A modern könyvtárépítészeti trendeknek megfelelő terek 

7) Egyéb:……………………………………………………………………………………………… 

 

Szöveges ismertetés és értékelés. 
 

Bútorok állapota (kérjük kiválasztani): 

Legutóbbi részleges vagy teljes fejújítás éve:  
 

1) Használhatatlan 

2) Nem esztétikus, régi (20 évnél régebbi bútorok) 

3) Még használható (15 évnél régebbi bútorok) 

4) Újszerű (10 évnél régebbi bútorok) 

5) Korszerű (5 évnél régebbi bútorok) 

6) Új (0-5 év közötti beszerzésű bútorok) 

7) Egyéb:………………………………………………………………………………………… 

 

 
 

2. Intézményi terek / épületek infrastrukturális fejlesztési tervek bemutatása, oktatói terek 

bemutatása 

Szöveges ismertetés és értékelés. 

 

 

 

3. Megvalósult infrastrukturális fejlesztések 

Szöveges ismertetés és értékelés. 

 

 

 

 

 

4. Jelentősebb eszközbeszerzések 

 

Megnevezés darab ezer 

forint 
megjegyzés 

Gépjármű 0 0  

ebből személygépkocsi 0 0  

Számítógép 0 0  

ebből olvasói 0 0  

ebből szerver 0 0  

Fénymásoló  0  

Szkenner 0 0  

Storage, egyéb adattároló (kapacitását a megjegyzésbe 

kérjük megadni Tb-ban) 
0 0  
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IKR fejlesztés 0 0  

egyéb:……….. 0 0  

Eszközbeszerzésre fordított összeg összesen    

 

 

 

  

A 2018. évi tevékenység szöveges ismertetése és értékelése (maximum 1000 karakter). 

  

5.  Pályázatok, projektek 
 

Hazai pályázatok 

megnevezése 
Pályázott 

összeg (ezer 

Ft) 

Elnyert 

összeg 

(ezer Ft) 

Támogató Kezdete Befejezése 

"Online kormány-

zati, közigazgatási 

és e-egészségügyi 

szolgáltatások ter-

jedésének és a Digi-

tális Jólét Program 

kiterjesztésének 

elősegítése" című 

(GINOP 3.3.2.-16) 

  KIFÜ 2018 2021 

–      

 

 

 

 

Európai Uniós pá-

lyázatok megneve-

zése 

Pályázott 

összeg 

(ezer Ft) 

Elnyert 

összeg 

(ezer Ft) 

Támogató Kezdete Befejezése 

–      

–      

 

 

 

 

Egyéb, nem hazai forrá-

sokra épülő pályázatok 

megnevezése 

Pályázott 

összeg 

(ezer Ft) 

Elnyert ösz-

szeg 

(ezer Ft) 

Támogató Kezdete Befejezése  

–      

–      
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A 2018. évi tevékenység szöveges ismertetése és értékelése (maximum 1000 karakter). 

 

 

 

 

  

V. MENEDZSMENT, MINŐSÉGIRÁNYÍTÁS, KOMMUNIKÁCIÓ 

 

A menedzsment és a minőségirányítási tevékenységek megvalósulása 2018-ban, a könyvtár 

kommunikációs tevékenységének bemutatása  

 

 

 

Kommunikáció 
2017. évi 

tény 
2018. évi 

terv 
2018. évi 

tény 

változás 

%-ban 

előző 

évhez 

képest 

Kommunikációs költségek (ezer Ft) 360 360 360 0 

TV megjelenések száma (fizetett hirdetések nélkül) 40 40 40 0 

Rádió megjelenések száma (fizetett hirdetések nél-

kül) 
0 0 0 0 

Írott sajtó megjelenések száma (fizetett hirdetések 

nélkül) 
58 60 65 +12,1 

Online hírek száma 15 15 16 +6,67 

Közösségi médiában megjelenő hírek száma 61 61 63 +6,67 

Hírlevelek száma 30 30 35 +16,67 

Fizetett hirdetések száma (médiumtól függetlenül, 

becsült érték, ezer Ft) 
0 0 4 +100% 

Egyéb:…. 0 0 0 0 

 

 

 

Kiadványok száma, Kommunikációs költségek nagysága (ezer Ft), TV megjelenés száma, rádió 

megjelenés száma, írott sajtó megjelenés száma, e-sajtó megjelenés, fizetett hirdetések száma, 

stb.) (max. 1000 karakter) 

 

Partnerség, együttműködések 

 

Közösségi szolgálat/önkéntesség 

 

Közösségi szolgálat/önkéntesség 
2017. évi 

tény 
2018. évi 

terv 
2018. évi 

tény 

változás %-ban 

előző évhez ké-

pest 
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Az iskolai közösségi szolgálatot a 

könyvtárban teljesítők száma 
1 5 7 +700 

Az iskolai közösségi szolgálat fogadásá-

ra a köznevelési intézményekkel kötött 

megállapodások száma 

5 5 7 +140 

A könyvtárban dolgozó önkéntesek 

száma  
1 0 0  

 

 

 

 

Partnerség 

A könyvtárral írásos együttműködést 

kötő partnerek száma 
2017. évi 

tény 
2018. évi 

terv 
2018. évi 

tény 

változás %-ban 

előző évhez ké-

pest 

Civil szervezetek 3 3 3 0 

Határon túli könyvtárak 0 0 0 0 

Vállalkozók 0 0 0 0 

Oktatási intézmények 2 2 2 0 

Egyéb 0 0 0 0 

Összesen 5 5 5 0 

 

 

 

 

Használói elégedettség mérés 

Használói igény- és elégedettség méré-

sek 
2017. évi 

tény 
2018. évi 

terv 
2018. évi 

tény 

változás %-ban 

előző évhez ké-

pest 

A használói igény- és elégedettség-

mérések száma 
0 1 0 0 

A használói igény- és elégedettség-

mérések során a válaszadó használók 

száma 

0 100 0 0 

 

 

 

 

Innovatív megoldások, újítások: (a sorok száma bővíthető) 
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Megnevezés Leírás, ismertető 

Krúdy-emlékév rendez-

vényei 

A 2018-as év a névadónkra való megemlékezés jegyében telt, olyan 

új rendezvényekkel, mint a Krúdy-gábli vagy a Pinceszer Radics 

János pincéjében 

DJP tagság Időseknek alapszintű internetes és számítógépes ismeretek tartása, 

plusz kapcsolati és pályázati lehetőségek 

 

 

 

 

VI. GAZDÁLKODÁSSAL KAPCSOLATOS FŐBB ADATOK  

 

 

Bevételi és kiadási előirányzatok alakulása:  

 

 Pénzügyi adatok (ezer Ft-ra kerekítve)  
2017. 

évi 

tény 

 

2018

. évi 

terv 

2018. évi 

tény 

eltérés 

%-ban 

az elő-

ző év-

hez 

képest 

Bev

étel 

Az intézmény működési bevétele 
2.051

  
3.075 1.836 89,5% 

Ebből a könyvtár szolgáltatásaihoz köthető 

bevétel (nem fenntartótól származó bevételek)  401 600 

515 

+28,43%  

– ebből a késedelmi díjbevétel  216 300 200 -7,4% 

– ebből beiratkozási díjbevétel  185 300 315 +70,27% 

Támogatás, kiegészítés és átvett pénz-

eszköz 
24.35

7  
26.099 24.849 2,02% 

– ebből fenntartói támogatás 22.351 18.000 24.849 2,02% 

– ebből felhasznált maradvány 0 0 0 0 

– ebből pályázati támogatás 
2.005

  
0 0  

– a pályázati támogatásból EU-támogatás 0  0 0 0 

Egyéb bevétel összesen  0 0 0 0 

Bevétel összesen  
26.40

8  
29.174 26.685 1,05% 

Kia

dás 

Személyi juttatás 
17.29

6  
27.715 18.444 6,63% 

Munkaadókat terhelő összes járulék  3.41 3.829 3.522 3,1% 
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6 

Dologi kiadás     
5.696

  
7.630 4.719 17,15% 

Egyéb kiadás 0  0 0 0 

Kiadás összesen  26.408 29.174 26.685 1,05% 

 

 

 

 

Dátum:  

         …………………………. 

aláírás 

               Intézményvezető 

 

 

 

Dátum: 

……………………………….. 

         aláírás 

        Fenntartó 


