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2. Az intézmény alapfeladatai
Az 1997. évi CXL. tv. a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a
közművelődésről alapján
55.§ A nyilvános könyvtár alapfeladatai:
a) a fenntartó által kiadott alapító okiratban és a szervezeti és működési szabályzatban
meghatározott fő céljait küldetésnyilatkozatban közzé teszi,
b) gyűjteményét folyamatosan fejleszti, feltárja, megőrzi, gondozza és rendelkezésre
bocsátja,
c) tájékoztat a könyvtár és a nyilvános könyvtári rendszer dokumentumairól és
szolgáltatásairól,
d) biztosítja más könyvtárak állományának és szolgáltatásainak elérését,
e) részt vesz a könyvtárak közötti dokumentum- és információcserében,
f) biztosítja az elektronikus könyvtári dokumentumok elérhetőségét,
g) a könyvtárhasználókat segíti a digitális írástudás, az információs műveltség
elsajátításában, az egész életen át tartó tanulás folyamatában,
h) segíti az oktatásban, képzésben részt vevők információellátását, a tudományos
kutatás és az adatbázisokból történő információkérés lehetőségét,
i) kulturális, közösségi és egyéb könyvtári programokat szervez,
j) tudás-, információ- és kultúraközvetítő tevékenységével hozzájárul az életminőség
javításához, az ország versenyképességének növeléséhez,
k) a szolgáltatásait a könyvtári minőségirányítás szempontjait figyelembe véve szervezi.
(1a) A nyilvános könyvtár az általa üzemeltetett, kiskorúak által is használható, internethozzáféréssel rendelkező számítógépek használatát a kiskorúak védelmét lehetővé tevő,
könnyen telepíthető és használható, magyar nyelvű szoftverrel ellátva biztosítja a
kiskorúak lelki, testi és értelmi fejlődésének védelme érdekében.
65. § (1) A települési könyvtár a községi, városi, fővárosi könyvtár.
(2) A települési könyvtár az 55. § (1) bekezdésében foglaltakon túl
a) gyűjteményét és szolgáltatásait a helyi igényeknek megfelelően alakítja,
b) közhasznú információs szolgáltatást nyújt,
c) helyismereti információkat és dokumentumokat gyűjt,
d) szabadpolcos állományrésszel rendelkezik.
A fenntartó kiegészítő feladatokat is meghatározhat.

3. A könyvtár használata
Az 1997. évi CXL. tv. a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a
közművelődésről alapján
56. § (1) A könyvtárhasználó jogosult bármely nyilvános könyvtár szolgáltatásainak
igénybevételére.
(2) A könyvtárhasználót ingyenesen illetik meg a következő alapszolgáltatások:
a) a könyvtárlátogatás,
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b) a könyvtár által kijelölt gyűjteményrészek helybenhasználata,
c) az állományfeltáró eszközök használata,
d) információ a könyvtár és a könyvtári rendszer szolgáltatásairól.
(3) A könyvtár az ingyenes szolgáltatásokat igénybe vevő könyvtárhasználónak az 57. §
(1) bekezdésében meghatározott adatait beiratkozási díj nélkül regisztrálhatja.
(4) A (2) bekezdésben felsoroltakon kívüli szolgáltatások a könyvtárba való
beiratkozással vehetők igénybe. A beiratkozásért a fenntartó döntése alapján
beiratkozási díj szedhető.
(5) A beiratkozott olvasó ingyenesen kölcsönözheti a nyomtatott könyvtári
dokumentumokat.
(6) A 16 éven aluliak és a 70 éven felüliek mentesülnek a beiratkozási díj megfizetése
alól. A pedagógusok és a diákok más jogszabályban megállapítottak szerinti
kedvezményekben részesülnek.
57. § (1) A könyvtárhasználónak a beiratkozáskor a következő személyes adatait kell
közölnie és igazolnia: természetes személyazonosító adatok és lakcíme.
(2) A személyes adataiban bekövetkezett változásokat a könyvtárhasználó köteles
bejelenteni a könyvtárnak.
(3) A könyvtárhasználó által igénybe vehető szolgáltatások körét, az igénybevétel
módját és a díjak mértékét a könyvtárhasználati szabályzat tartalmazza, melyet a
könyvtárhasználó köteles betartani.
(4) A könyvtárhasználó kezdeményezheti a könyvtárhasználati szabályzat módosítását.
58. § (1) A könyvtárhasználati szabályzatot, mely az SZMSZ mellékletét képezi,
nyilvánosságra kell hozni.
(2) A dokumentumok, illetőleg mások könyvtárhasználati jogának védelme érdekében a
könyvtárhasználat részletes feltételeit a használati szabályzat állapítja meg.
(3) A fenntartó további könyvtárhasználati feltételeket és kedvezményeket is
meghatározhat.

4. A könyvtár gazdasági tevékenysége
A könyvtár gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szerv. Gazdasági, pénzügyi
feladatait – Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata Képviselőtestületének
Közgyűlése 205/2007.(04.05.) számú Kgy. határozata alapján – a Tornyai János Múzeum és
Közművelődési Központ gazdasági csoportja látja el. A munkamegosztási megállapodás,
amely részletezi a feladat- és hatásköröket, az SZMSZ mellékletét képezi.

5. A feladatellátást szolgáló vagyon, a vagyon feletti rendelkezés joga
A feladat ellátásához biztosított ingatlan vagyon: Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város
Önkormányzata tulajdonában álló 13322-13321 hrsz-on álló épületek (Hódmezővásárhely,
Andrássy út 42-44. ), valamint az intézményi leltárban szereplő ingó vagyon (tárgyi eszközök).

A vagyon feletti rendelkezés jogát Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata
Közgyűlésének mindenkori vagyonrendelete szabályozza.
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III. AZ INTÉZMÉNY SZERVEZETI FELÉPÍTÉSE

1. A könyvtár szervezeti sémája
2.
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2. A könyvtár vezetése

2.1 Az intézmény vezetőjének kinevezési, megbízási rendje
A költségvetési szerv vezetője a könyvtárigazgató, aki a közalkalmazottak jogállásáról szóló
1992. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban Kjt.) és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992.
évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a művészeti, a közművelődési és a közgyűjteményi területen
foglalkoztatott közalkalmazottak jogviszonyával összefüggő egyes kérdések rendezésére
tárgyában született 150/1992. (XI.20.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kjt. vhr.) alapján,
nyilvános pályázat útján kerül kiválasztásra. Az intézmény igazgatóját Hódmezővásárhely Megyei
Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése bízza meg pályázat útján 5 év határozott időtartamra.
A munkáltatói jogokat Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város polgármestere gyakorolja.

2.2 A könyvtárigazgató felelőssége, feladatai
- Feladata a könyvtár értékvédelme, különös tekintettel a dokumentumok megőrzésére és a
könyvtár értékeinek óvására.
- Összehangolja és irányítja a könyvtár szervezeti egységeit, meghatározza a munkaterületek
feladatkörét, céljait.
- Részt vesz az intézmény költségvetésének összeállításában, és gondoskodik a költségvetési
keretek felhasználásáról.
- Utalványozási, kötelezettségvállalási és teljesítésigazolási felelősséggel bír.
- Felelős a könyvtári területre vonatkozó rendeletek, utasítások, határozatok végrehajtásáért.
- Gondoskodik az intézmény stratégiai tervének elkészítéséről, felelősséggel tartozik a
munkaköri leírások, tervek, az előírt szabályzatok folyamatos aktualizálásáért.
- Jogosult a beérkező küldemények átvételére és felbontására, a kimenő ügyiratok aláírására.
- Felelős a különféle jelentések, statisztikák elkészítéséért, a határidők betartásáért.
- A könyvtár dolgozói tekintetében gyakorolja a munkáltatói és fegyelmi jogköröket.
- A településen élő lakosság igényeinek megfelelő programokat, szolgáltatásokat szervez és
bonyolít le, törekszik a lakosság könyvtárhasználatának növelésére és a kedvező könyvtárkép
formálására.
- Fejleszti, bővíti a könyvtár szolgáltatásait az igényeknek megfelelően, azok folyamatos
biztosítása érdekében pályázatokat nyújt be, és a projektek megvalósítását felügyeli.
- Kapcsolatot tart a megye könyvtáraival, együttműködik a helyi és járási kulturális
intézményekkel, civil szervezetekkel.
- Koordinálja az iskolai közösségi szolgálat és az önkéntesség keretében végzett munkát.
- Képviseli a könyvtárat a fenntartó és a lakosság, valamint a nyilvánosság irányában.
2.3 Az igazgatóhelyettes feladatai és hatásköre
Az igazgató távollétében minden munkájának elvégzéséért kinevezett helyettese a felelős,
kivétel a munkáltatói és fegyelmi jogkör.
- Közreműködik az intézmény stratégiai tervének elkészítésében az éves munkaterveknek a
kidolgozásában, a beszámoló megírásában.
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- Irányítja az intézmény minőségbiztosítási tevékenységét, vezetője a Minőségirányító

Tanácsnak.
- Figyeli a könyvtárra vonatkozó pályázatokat. Részt vesz a pályázatok megírásában,
lebonyolításában, a pályázatok szakmai beszámolójának elkészítésében.
- Gondoskodik az intézményen belüli információáramlásról.
- Az intézményvezető megbízása alapján képviseli az intézményt külső szervek előtt.
- Utalványozási és teljesítésigazolási felelősséggel bír.
- Ellátja a könyvtári alapítvány adminisztrációs feladatait.

3. A csoportvezetők feladatai és hatásköre
- A csoportvezető szervezi, irányítja és ellenőrzi a csoport szakmai munkáját.
- Az igazgató utasításának megfelelően elkészíti a csoport éves munkatervét és szakmai

beszámolóját.
- Rendszeresen tájékoztatja az igazgatót (annak távollétében az igazgatóhelyettest) a csoport
szakmai tevékenységéről.
- Segíti a személyzeti feladatok szervezését, ellátja az ebben a körben rábízott feladatokat.

4. A könyvtári szolgáltatás szervezeti egységei

4.1 Igazgatás
Megszervezi és irányítja a rábízott intézmény szakmai, gazdasági és működtetési feladatait.
4.2 Szerzeményezés
Beszerzi a könyvtár számára az időszaki kiadványokat, a könyveket és a nem-hagyományos
könyvtári dokumentumokat.
Végzi az időszaki kiadványok, könyvek és a nem hagyományos dokumentumok feltárását a
Huntéka könyvtári integrált rendszerben.
A könyvtár letéti könyvtára – Liszt Ferenc Ének - Zenei Általános Iskola iskolai könyvtára –
részére igény szerint könyveket szerez be.
4.3 Olvasószolgálat
- Olvasói adminisztráció: végzi a beiratkozást, kölcsönzést, könyvtárközi kölcsönzést,
hosszabbítást, előjegyzést.
- Olvasóterem: biztosítja a WIFI szolgáltatást, kézikönyvek, folyóiratok helyben használatát,
rendezvények lebonyolítását.
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- Gyermekkönyvtár: könyveket, folyóiratokat bocsát rendelkezésre szervezi a
foglalkozásokat, rendezvényeket gyermekek számára, internet és Xbox szolgáltatást biztosít,
helyet ad a Babázó Klubnak.
- Tájékoztatás: információt szolgáltat a könyvtár állományából, adatbázisaiból és az
internetes forrásokból, közhasznú adatszolgáltatást nyújt.
- Reprográfiai szolgáltatások: fénymásolás, nyomtatás, szkennelés, laminálás, faxolás.
- Zene- és médiatár: helyben használatra rendelkezésre bocsátja bakelit és CD lemez,
hangoskönyv gyűjteményét, DVD filmjeinek megtekintését.
4.4 Helyismeret
Helyben használható különgyűjtemény, a Hódmezővásárhely múltjával és jelenével
kapcsolatos dokumentumokat teszi hozzáférhetővé (könyvek és sajtóanyag, valamint az
elektronikus könyvtár digitalizált dokumentumai).
4.5 Digitalizáló részleg
Végzi az egyes állományrészek digitalizálását, melynek során webes felhasználásra alkalmas
elektronikus dokumentumok jönnek létre, melyek elérhetővé válnak az intézmény
elektronikus könyvtárában és a Magyar Nemzeti Digitális Archívum adatbázisában. A
digitalizálás módszere: saját berendezések használata.
4.6 Gazdasági iroda
Megoldja az előirányzat-felhasználással, az üzemeltetéssel, fenntartással, működtetéssel, a
készpénzkezeléssel, adatszolgáltatással kapcsolatos feladatokat, melyek részletes leírása az
SZMSZ mellékletét képező Munkamegosztási megállapodásban található.
4.7 Könyvkötészet
Könyvek folyóiratok, szakdolgozatok kötését, oklevéltartók, díszdobozok elkészítését,
valamint könyvrestaurálást vállal könyvtárak és külső megrendelők számára.
4.8 Technikai személyzet
A ruhatáros, hivatalsegéd, takarítók, fűtő, gondnok biztosítják az intézmény üzemeltetését,
takarítását.
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5. Az intézmény fórumai (munkaértekezlet, munkacsoportok)
A munkacsoportok feladatait havonta csoportvezetői értekezleteken, a könyvtári munka
egészét negyedévenként munkaértekezleten kell értékelni. A munka irányításában az igazgató
az igazgató helyettesre, a munkacsoportok vezetőire támaszkodik.
6. A dolgozók érdekképviseleti szervezetei
A dolgozók érdekképviseletét a Közalkalmazotti Tanács látja el. A 1992. évi XXXIII. törvény
a közalkalmazottak jogállásáról alapján közalkalmazotti tanácsot kell választani minden olyan
munkáltatónál,
ahol
a
közalkalmazottak
létszáma
a
tizenöt
főt
eléri.
A részvételi jogokat a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban álló közalkalmazottak
közössége nevében az általuk közvetlenül választott Közalkalmazotti Tanács gyakorolja.
A munkáltató legalább félévente köteles tájékoztatni a Közalkalmazotti Tanácsot a
részmunkaidős és a határozott időre szóló foglalkoztatás helyzetének alakulásáról.
A Közalkalmazotti Tanács a fenti törvényben meghatározott jogai körében a munkáltatóval
együttesen alkotja meg a Közalkalmazotti Szabályzatot. A Közalkalmazotti Tanács és a
munkáltató kapcsolatrendszerét érintő egyes kérdések a Közalkalmazotti Szabályzatban
állapíthatók meg.

IV. MUNKAKÖRI LEÍRÁSOK
Az intézményben foglalkoztatottak feladatainak részletes meghatározását a munkaköri
leírások rögzítik, amelyet minden dolgozó legkésőbb a kinevezéstől számított 15 napon belül
megkap.
A munkaköri leírásokat a szervezeti egység módosulása, személyi változás, valamint
feladatváltozás esetén azok bekövetkezésétől számított 15 napon belül módosítani kell. Az
igazgatóhelyettes és a csoportvezetők munkaköri leírásainak elkészítéséért, aktualizálásáért az
igazgató, míg a beosztott dolgozók esetében az adott szervezeti egység vezetője a felelős.
A munkaköri leírás az alábbi adatokat tartalmazza:

- a munkakör megnevezése, a munkakör célja,
- a munkáltatói jogkör gyakorlója,
- könyvtárszakmai irányító,
- bérezési forma,
- fizetési besorolás,
- helyettesítés joga,
- munkaköri követelmények (iskolai, szakmai végzettség, személyi tulajdonságok, egyéb)
- feladatok,
- hatáskör,
- felelősség,
- belső és külső munkakapcsolatok,
- munkaidő keret.
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V. A KÖNYVTÁR MŰKÖDÉSÉNEK FŐBB SZABÁLYAI
1. A könyvtár nyitvatartási rendje
A nyitvatartási idő heti 45 óra.
Az intézmény hétfőn 13.00-18.00-ig, keddtől péntekig 9.00-18.00-ig, szombaton 9.00-13.00ig tart nyitva.
Ettől eltér a könyvkötészet (hétfőtől csütörtökig 7.00-15.30-ig, pénteken 7.00-13.00-ig),
valamint a helyismereti gyűjtemény (hétfőtől péntekig 8.00-16.00-ig) nyitvatartása. A
szolgáltatás esetenként ettől eltérő időpontban is rendelkezésre áll.

2. A munkáltatói jogviszony
A közalkalmazotti jogviszony határozatlan idejű kinevezéssel és annak elfogadásával jön
létre. Határozott időre történő kinevezéssel a Kjt. idevonatkozó rendelkezései szerint köthető
csak közalkalmazotti jogviszony.
Az intézmény feladatainak ellátására megbízásos jogviszony keretében is foglalkoztathat
külsős személyeket.
Az intézmény megbízási szerződést köthet saját dolgozójával munkakörén kívül eső feladatra,
határozott időre, átmeneti időszakra.
A költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya:
foglalkoztatási jogviszony

jogviszonyt szabályozó jogszabály

1

közalkalmazotti jogviszony

1992. évi XXXIII. törvény
2012. évi I. törvény

2

munkajogviszony,
munkavégzésre irányuló
jogviszony

3

megbízási jogviszony

2012. évi I. törvény és a 2013. évi V. törvény

4

közfoglalkoztatási jogviszony

2011. évi CVI. törvény

3. Munkaidő
A munkarendet a szakmai törvények és egyes központi jogszabályok szerint – a felügyeleti
szerv engedélyével – az igazgató állapítja meg. Az intézményben a hivatalos munkarend,
mely a munkaidőt és a pihenőidőt (ebédidő) tartalmazza, a szakmai munkakörben dolgozók
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esetében hétfőtől péntekig 8.00 – 16.00 óráig, illetve 10-18 óráig tart. Ettől eltérő az
intézményüzemeltetésért felelős alkalmazottak beosztása.
A szombati nyitva tartási napokon a könyvtári szolgáltatások biztosításában az intézmény
szakalkalmazottai beosztás szerint vesznek részt. A szombati munkavégzésért a ledolgozott
óraszámnak megfelelően szabadidő jár, melyet a munkavégzést követő héten, de legkésőbb
két héten belül ki kell adni illetve venni. Ettől a dolgozó kérésére különösen indokolt esetben,
illetve ha az intézményi érdekek ezt kívánják, – előzetes egyeztetés után – el lehet térni.
Az igazgató munkaidő beosztását a felettes szerv vezetője határozza meg.
A könyvtárban zárás után az intézmény dolgozói csak az igazgató és az igazgatóhelyettes
engedélyével tartózkodhatnak.
4. Szabadságolás
Az éves rendes és rendkívüli szabadság kivételéhez a csoportvezetők előzetesen tervet
készítenek az igazgató felkérésére. Az éves engedélyezett szabadság, valamint a rendkívüli és
fizetés nélküli szabadság kivételének engedélyezésére minden esetben csak az igazgató
jogosult, távollétében pedig az igazgatóhelyettes.
A dolgozók éves rendes szabadságának mértékét a közalkalmazottak jogállásáról szóló
törvényben, valamint a Munka Törvénykönyvében foglalt előírások szerint állapítja meg az
intézmény.
A dolgozókat megillető és kivett szabadságról nyilvántartás készül.
A könyvtárigazgató szabadságát Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Polgármesteri
Hivatalában a Jogi Iroda Személyzeti és Adminisztrációs Csoportja vezeti, a polgármester
engedélyezi.

5. A dolgozók díjazása
A munka díjazására vonatkozó megállapodásokat kinevezési okiratban rögzíti a könyvtár.
Ennek részletes szabályait a vonatkozó jogszabályok tartalmazzák.
6. Az útiköltség-térítés szabályai
Útiköltség elszámolására akkor nyílik lehetőség, amikor a munkavállaló a munkához szorosan
kapcsolódó feladatai ellátásának céljából más településre való eljutásához utasszállító
járművet vesz igénybe.
A közösségi közlekedési eszközök, illetve személygépkocsi igénybevételének kiválasztásával
kapcsolatos előírások a következők:
- az utazás célpontjának elérhetőségi vizsgálata (közúti, vasúti szállítás lehetőségeinek
felmérése, személygépkocsi rendelkezésre állásának vizsgálata),
- az elérés költségeinek vizsgálata (menetjegyek árainak összehasonlítása, NAV
díjszabással gépkocsi elszámolási költségek számítása).
Kiválasztási szempont: a legalacsonyabb árú közlekedési forma kiválasztása.
Útiköltséget a kiküldetési rendelvényen lehet elszámolni.
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A kiküldetési rendelvény tartalmazza:
- a kiküldetésben lévő nevét, beosztását,
- a kiküldetés helyét,
- a kiküldetés célját,
- a kiküldetés idejét,
- az igénybevett távolsági utazás formájának megnevezését (autóbusz, vonat, saját
gépkocsi)
- elszámolásra kerülő menetjegyek megnevezését, darabszámát és forint összegét.
A kiküldetési rendelvény mellékletét képezik a megvásárolt menetjegyek.
Helyközi és távolsági járatok (autóbusz, vonat) igénybevételének elszámolásához - pályázati
finanszírozás esetén minden esetben - szükséges az intézmény nevére kiállított számlával
igazolni a költségeket.
Az utazási költség elszámolása készpénzes számlával történik.
A számlának tartalmaznia kell:
- a könyvtár megnevezését és pontos címét,
- a szállító megnevezését és címét, adószámát,
- a teljesítés időpontját – amennyiben elővételi jegyvásárlás történik, az utazások időpontjait,
- a jegyek darabszámát, egységárát,
- amennyiben lehetséges, az utas(ok) nevét.
A számlák a kiküldetési rendelvények mellékletét képezik.
Helyi közlekedés esetén az útiköltség elszámolására 2 mód létezik:
- Elfogadható a kezelt vonaljegy számla nélkül
- Elfogadható a vonaljegyek megvásárlását igazoló, könyvtár nevére kiállított bizonylat
önmagában is, ha a munkavállaló igazolja a felhasználás mibenlétét.
Saját gépjármű hivatali használatát az igazgató engedélyezi. A használat és elszámolás módját
a Kérelem, engedély és megállapodás saját tulajdonú gépjármű hivatali célú használatára
című dokumentumok szabályozzák.

7. Anyagi felelősség
Az intézmény a dolgozó ruházatában, használati tárgyaiban a munkavégzés folyamán
bekövetkezett kárért vétkességre tekintet nélkül felel, ha a kár a dolgozó munkahelyén vagy
más megőrzésre szolgáló helyen elhelyezett dolgokban keletkezett.
A dolgozó a szokásos személyi használati tárgyakat meghaladó mértékű és értékű használati
értékeket csak az intézményvezető engedélyével hozhat be munkahelyére, illetve vihet
ki onnan. (Pl. projektor, számítógép, stb.)
Az intézmény valamennyi dolgozója felelős a berendezési, felszerelési tárgyak
rendeltetésszerű használatáért, a gépek, eszközök, szakkönyvek stb. megóvásáért.
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8. Kártérítési rend
A munkavállaló a munkaviszonyából eredő kötelezettségének vétkes megszegésével okozott
kárért kártérítési felelősséggel tartozik. Szándékos károkozás esetén a munkavállaló a teljes
kárt köteles megtéríteni.
A munkavállaló vétkességére tekintet nélkül a teljes kárt köteles megtéríteni a
visszaszolgáltatási vagy elszámolási kötelezettséggel átvett olyan dolgokban bekövetkezett
hiány esetén, amelyeket állandóan őrizetben tart, kizárólagosan használ vagy kezel, és azokat
jegyzék vagy elismervény alapján vette át.
A pénztárost felelősség terheli az általa kezelt pénz, értékpapír és egyéb értéktárgy
tekintetében.
Amennyiben az intézménynél a kárt többen együttesen okozták, vétkességük, a megőrzésre
átadott dolgok, a bekövetkezett hiány esetén pedig munkabérük arányában felelnek.
Amennyiben a kárt többen okozták, egyetemleges kötelezésnek van helye. A kár összegének
meghatározásánál a Munka Törvénykönyve 172-173.§-a az irányadó.

9. Cselekvési terv (munkaterv)
A Németh László Városi Könyvtár munkáját stratégiai terv, a csoportok munkaterve és a
munkaköri leírások alapján végzi. A könyvtár feladatait éves munkaterv alapján látja el,
tevékenységéről évenként beszámoló jelentés készül.
A munkaterv összeállításához, annak tervezésekor a könyvtár igazgatója javaslatot kér az
intézményben működő, vezetést segítő testületektől, szervektől, közösségektől.
A munkatervnek tartalmaznia kell:
- a feladatok konkrét meghatározását,
- a feladat végrehajtásáért felelős(ök) megnevezését,
- a feladat végrehajtásának határidejét,
- a végrehajtásra vonatkozó tájékoztatási kötelezettségeket.
A munkatervet az igazgató ismerteti az intézmény dolgozóival, valamint átadja az
intézményben működő, vezetést segítő testületek, szervek képviselőinek és a felügyeleti
szervnek.
Az intézmény igazgatója a munkaterv végrehajtását folyamatosan ellenőrzi és értékeli.
10. Az utasítási jog gyakorlása
Az igazgató az intézmény minden dolgozójára kiterjedő, általános (szakmai és pénzügyi)
utasítási joggal rendelkezik.
Az igazgatóhelyettes az intézmény minden dolgozójára kiterjedő szakmai utasítási joggal
rendelkezik, az igazgató akadályoztatása esetén helyettesítő feladatkörében általános utasítási
joggal rendelkezik.
A csoportvezetők a szervezeti egységük dolgozóira kiterjedő szakmai utasítási joggal
rendelkeznek.
A vezetők helyettesítése esetén a helyettesítő személy a helyettesített vezető utasítási
jogkörével rendelkezik.
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11. A kapcsolattartás rendje
Az intézmény feladatainak hatékonyabb ellátása érdekében a belső szervezeti egységek
egymással szoros kapcsolatot tartanak.
Az eredményesebb működés elősegítése érdekében a könyvtár szakmai szervezetekkel,
társintézményekkel, gazdálkodó szervezetekkel, más települési könyvtárakkal és civil
szervezetekkel tart kapcsolatot.

12. Az intézmény ügyiratkezelése
Az intézményben az ügyiratok kezelése központosított rendszerben történik.
Az ügyiratkezelés irányításáért és ellenőrzéséért az intézmény igazgatója felelős.
Az ügyiratkezelést az Iratkezelési szabályzatban foglalt előírások alapján kell végezni.

13. A kiadmányozás rendje
Az intézményben a kiadmányozás rendjét az intézmény igazgatója szabályozza. Az igazgató
távolléte esetén a kiadmányozási jog gyakorlója az intézmény igazgatóhelyettese.

14. Bélyegzők használata, kezelése
Az intézmény a bélyegzőit köteles naprakész állapotban nyilvántartani.
Valamennyi cégszerű aláírásnál cégbélyegzőt kell használni. A bélyegzőkkel ellátott,
cégszerűen aláírt iratok tartalma érvényes kötelezettségvállalást, jogszerzést, jogról való
lemondást jelent.
A bélyegzőt átvevők személyesen felelősek annak megőrzéséért.
A cégbélyegzők beszerzéséről, kiadásáról, nyilvántartásáról, cseréjéről az intézmény
igazgatója rendelkezik.
Az intézményben cégbélyegző használatára a következők jogosultak: a könyvtár igazgatója, a
könyvtár igazgatóhelyettese, a gazdasági ügyintéző és esetenként a feladattal megbízott
dolgozó.
A speciális leltárbélyegzők célszerű és szabályszerű használatáért a leltározással megbízott
könyvtárosok felelősek.

A könyvtár bélyegzői
Kör alakú bélyegző:
szövege a körív mentén: Németh László Városi Könyvtár *
középen vízszintesen: Hódmezővásárhely
átmérője: 3,5 cm
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Hosszú bélyegző:
szövege téglalap alakú keretben: Németh László Városi Könyvtár
6800 Hódmezővásárhely
Andrássy út 44. 6801 Pf.: 87 Tel (62) 246-811
mérete: 5,5 x 1,3 cm.
Hosszú, adó- és számlaszámos bélyegző:
szövege téglalap alakú keretben: NÉMETH LÁSZLÓ VÁROSI KÖNYVTÁR
6800 HÓDMEZŐVÁSÁRHELY
Andrássy út 44. Pf.: 87 Tel.: (62) 246-811
Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt.
11500092-11082565-00000000
Adószám:15354989-2-06
mérete: 5,5 x 2 cm.
Leltárbélyegző:
piros tintás, szövege fekvő helyzetű ovális keretben,
felül: VÁROSI KÖNYVTÁR
alul: * HÓDMEZŐVÁSÁRHELY *
középen: vonallal ellátott rész (a leltári szám helye)
mérete: 3,5 cm széles
1,8 cm magas
Törlési bélyegző: keret nélküli, zöld tintás TÖRÖLVE felirat
15. A helyettesítés rendje
Az intézményben folyó munkát a dolgozók időleges vagy tartós távolléte nem akadályozhatja.
A dolgozók távolléte esetére a helyettesítés rendszerének kidolgozása az intézmény
vezetőjének, illetve felhatalmazása alapján az adott szervezeti egység vezetőjének feladata. A
helyettesítéssel kapcsolatos, egyes dolgozókat érintő konkrét feladatokat a munkaköri
leírásokban kell rögzíteni.
16. A munkakörök átadása
Az intézmény vezető állású dolgozói, valamint az intézményvezető által kijelölt dolgozók
munkakörének átadásáról, illetve átvételéről személyi változás esetén jegyzőkönyvet kell
felvenni. A jegyzőkönyv tartalmazza a Szervezeti és Működési Szabályzattal kapcsolatos
tájékoztatást, fontosabb adatokat, a folyamatban lévő konkrét ügyeket, az átadásra kerülő
eszközöket, az átadó és átvevő észrevételeit, a jelenlévők aláírását.
Az átadás-átvételi eljárást a munkakörváltozást követően legkésőbb 15 napon belül be kell
fejezni. A munkakör átadás-átvételével kapcsolatos eljárás lefolytatásáról munkakör szerinti
felettes vezető gondoskodik.
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17. Hivatali titok
A foglalkoztatott nem közölhet illetéktelen személlyel olyan adatot, amely a munkaköre
betöltésével összefüggésben jutott tudomására, és amelynek közlése a munkáltatóra vagy más
személyre hátrányos következményekkel járhat. Amennyiben az adott esetben jogszabályban
előírt adatszolgáltatási kötelezettség nem áll fenn, nem adható felvilágosítás azokban a
kérdésekben, amelyek hivatali titoknak minősülnek, és amelyek nyilvánosságra kerülése az
intézmény érdekeit sértené.
Az intézménynél hivatali titoknak minősülnek a következők:
- az intézmény dolgozóinak személyi adatai,
- a dolgozókra vonatkozó vezetői intézkedések, információk,
- a könyvtár használóinak személyes adatai.
A hivatali titok megsértése fegyelmi vétségnek minősül. Az intézmény valamennyi dolgozója
köteles a tudomására jutott hivatali titkot mindaddig megőrizni, amíg annak közlésére az
illetékes felettesétől engedélyt nem kap.

18. Közalkalmazotti és könyvtáros szakmai etikai szabályok
Az intézmény dolgozójává az válhat, aki az 1992. évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak
jogállásáról – Kjt. – előírása szerint rendelkezik erkölcsi bizonyítvánnyal.
A szakmai etikai szabályokat A magyar könyvtárosság etikai kódexe tartalmazza, melyet a
Magyar Könyvtárosok Egyesületének elnöksége és az Informatikai és Könyvtári Szövetség
elnöksége 2006. január 17-én bocsátott ki.

19. Minőségpolitika
A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló
1997. évi CXL. törvény (a továbbiak: Kultv.) 2013-ban módosított szövegében és a nyilvános
könyvtárak jegyzékének vezetéséről szóló 120/2014. (IV.8.) Kormányrendeletben megjelenő
minőséggel kapcsolatos rendelkezések alapján a könyvtár vezetése és munkatársai
- képzésen vesznek részt,
- megalakítják a Minőségirányítási Tanácsot (MIT) a könyvtár munkatársaiból, melynek
feladata:
- A minőségirányítással kapcsolatos tevékenységek: a MIT működtetése, fókuszcsoportok
működtetése, elemzések, vizsgálatok: PGTTJ, SWOT, használói, munkatársi
igényfelmérések végzése.
- A Stratégiai terv megalkotása összhangban a kormányzati, vagy ágazati stratégiával.
- A minőségpolitika meghatározása, a Minőségpolitikai nyilatkozat megalkotása.
- Továbbképzési tervek készítése.
- Külső és belső kommunikációs tervek készítése.
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- A minőséggel kapcsolatos tevékenységek, elemzések és vizsgálatok dokumentumainak
egybeszerkesztése, a Minőségi kézikönyv megalkotása.

20. Nyilatkozat tömegtájékoztató szervek részére
A televízió, rádió és az írott sajtó képviselőinek adott mindennemű felvilágosítás
nyilatkozatnak minősül.
A felvilágosítás-adás, nyilatkozattétel esetén be kell tartani a következő szabályokat,
előírásokat: A Németh László Városi Könyvtárt érintő kérdésekben a tájékoztatásra, illetve
nyilatkozattételre az igazgató vagy az általa megbízott személy jogosult. Az igazgató
hátráltatása esetén a helyettes hozhat döntést a nyilatkozó személye kérdésében.
Elvárás, hogy a nyilatkozatot adó a tömegtájékoztató eszközök munkatársainak udvarias,
konkrét, szabatos válaszokat adjon. A közölt adatok pontosságáért, a szakszerűségért, a
tények objektív ismertetéséért a nyilatkozó felel.
A nyilatkozat megtételekor minden esetben tekintettel kell lenni a hivatali titoktartásra
vonatkozó rendelkezésekre, valamint az intézmény jó hírnevének megőrzésére és érdekeire.
Nem adható nyilatkozat olyan témával, üggyel, ténnyel és körülménnyel kapcsolatban,
amelynek idő előtti nyilvánosságra hozatala az intézmény tevékenységében zavart, az
intézménynek anyagi vagy erkölcsi kárt okozna, továbbá olyan kérdésekről, amelyek esetében
a döntés nem a nyilatkozóra tartozik.
A nyilatkozattevőnek joga van arra, hogy a vele készített riport kész anyagát a közlés előtt
megismerje. Kérheti az újságírót, riportert, hogy az anyagnak azt a részét, amely az ő szavait
tartalmazza, közlés előtt vele egyeztesse.
Külföldi sajtószervek esetében a fentiekhez hasonlóan kell eljárni.

III. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
1. A Szervezeti és Működési Szabályzat nyilvánosságra hozatala
Az intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatát az elektronikus információszabadságról
szóló 2005. évi XC. tv. 2. §. (1) bek. c. pontja szerint internetes honlapon, digitális formában
közzé kell tenni.
Az SZMSZ-t a helyben szokásos módon minden érdeklődő számára is elérhetővé kell tenni.

2. Az SZMSZ hatálybalépése
Az SZMSZ Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése
jóváhagyásával lép hatályba és visszavonásig érvényes.
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Jelen SZMSZ hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a 2011. 06. 02. napján életbelépett
Szervezeti és Működési Szabályzat.
Az SZMSZ mellékleteinek naprakész állapotban tartásáról az intézmény vezetője
gondoskodik.
Hódmezővásárhely, 2016. május 30.
IV. MELLÉKLETEK
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