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1. A könyvtár működésének célja, a működés feltételei 

Az iskola könyvtára az iskola működéséhez, pedagógiai programjának megvalósításához, a 

neveléshez, tanításhoz, tanuláshoz szükséges dokumentumok rendszeres gyűjtését, feltárását, 

megőrzését, a könyvtári rendszer szolgáltatásainak elérését, továbbá a könyvtárhasználati 

ismeretek oktatását biztosító, az intézmény könyvtár-pedagógiai tevékenységét koordináló 

szervezeti egység. 

Könyvtárunk SzMSz-e szabályozza a könyvtár működésének és igénybevételének szabályait. 

Az iskolai könyvtár állományába csak a könyvtár gyűjtőkörébe tartozó dokumentum vehető 

fel. A tankönyvek nyilvántartásának és használatának szabályait a tankönyvtári szabályzat 

tartalmazza. 

Könyvtárunk rendelkezik a jogszabályban előírt alapkövetelményekkel: 

a) a használók által könnyen megközelíthető könyvtárhelyiség, amely alkalmas az állo-

mány szabadpolcos elhelyezésére és legalább egy iskolai osztály egyidejű foglalkoz-

tatására, 

b) legalább háromezer könyvtári dokumentum megléte, 

c) tanítási napon a tanulók, pedagógusok részére megfelelő időpontban a nyitva tartás 

biztosítása, 

d) rendelkezik a különböző információhordozók használatához, az újabb dokumentumok 

előállításához, a könyvtár működtetéséhez szükséges nyilvántartások vezetéséhez, ka-

talógus építéséhez szükséges eszközökkel. 

Könyvtárunk kapcsolatot tart más iskolai könyvtárakkal, a pedagógiai-szakmai szolgáltatáso-

kat ellátó intézmények könyvtáraival, a városi könyvtárral. 

Könyvtáros-tanárunk nevelő-oktató tevékenységét könyvtár-pedagógiai program alapján 

végzi. Az intézmény számára vásárolt dokumentumokat könyvtári nyilvántartásba kell venni. 

2. Iskolai könyvtárunk alapfeladatai és kiegészítő feladatai 

Iskolánk könyvtárának alapfeladatai – a jogszabályoknak megfelelően – a következők: 

a) gyűjteményünk folyamatos fejlesztése, feltárása, őrzése, gondozása és rendelkezésre 

bocsátása, 

b) tájékoztatás nyújtása a dokumentumokról és szolgáltatásokról, 

c) az iskola pedagógiai programja és könyvtár-pedagógiai programja szerint tanórai fog-

lalkozások tartása, 

d) könyvtári dokumentumok egyéni és csoportos helyben használatának biztosítása, 

e) könyvtári dokumentumok kölcsönzése, 

f) tartós tankönyvek, segédkönyvek kölcsönzése tanulóink számára, 

g) a könyvtári állomány pedagógiai programnak megfelelő, a tanulók és a pedagógusok 

igényeinek figyelembevételével történő fejlesztése. 

Az iskolai könyvtár kiegészítő feladatai továbbá: 

a) a köznevelési törvényben meghatározott egyéb foglalkozások tartása, 

b) számítógépes informatikai szolgáltatások biztosítása, 

c) tájékoztatás a városi könyvtár programjairól. 
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3. Az iskolai tankönyvellátás megszervezésével kapcsolatos feladatok 

Könyvtárunk közreműködik az iskolai tankönyvellátás megszervezésében, lebonyolításá-

ban. 

Ennek végrehajtására az iskolai könyvtáros-tanár a következő feladatokat látja el: 

 előkészíti az ingyenes tankönyvellátással kapcsolatos iskolai feladatok végrehajtását, 

előkészítő felmérést végez a titkársági dolgozók közreműködésével, és lebonyolítja 

azt, 

 közreműködik a tankönyv-rendelés előkészítésében, 

 folyamatosan figyelemmel követi az ingyenes tankönyvellátásra jogosult tanulók 

számának változását, 

 követi az ingyenes tankönyvellátásban részesülő diákoknak kiadott kötetek számának 

alakulását, 

 követi a kiadott könyvek elhasználódásának mértékét, 

 az éves tankönyvrendeléskor beszerzi az elhasználódott kötetek pótlását célzó vagy 

újonnan kiadott tankönyveket, 

 a tanév közben lehetőséget biztosít a tanulók számára a tanév közben jelentkező, tan-

könyv elhasználódásból, tankönyv elhagyásából keletkező hiány pótlására. 

Az iskolai könyvtár állományába veszi az ingyenes tankönyvellátásra jogosult tanulók szá-

mára beszerzett tankönyveket, azokat leltári nyilvántartásba veszi, majd kikölcsönzi a tanu-

lóknak. 

4. A könyvtár működésével kapcsolatos szabályok 

Az intézmény számára vásárolt dokumentumok nyilvántartása 

 Az intézmény számára vásárolt összes dokumentumot könyvtári nyilvántartásba kell 

venni, 

 az ingyenes tankönyvellátásra jogosult tanulók számára beszerzett tankönyveket szin-

tén nyilvántartásba kell venni. 

A könyvtár szolgáltatásai a következők: 

 szépirodalmi könyvek, szakkönyvek, idegen nyelvkönyvek és szótárak kölcsönzése 

(az utóbbiak korlátozott számban), 

 tankönyvek, tartós tankönyvek, különböző, a tanulmányi munkát elősegítő segédesz-

közök (térképek, példatárak, feladatgyűjtemények, tesztkönyvek…) kölcsönzése, 

 információgyűjtés az internetről a könyvtáros-tanár segítségével, 

 lexikonok és különböző alacsony példányszámú könyvek, dokumentumok olvasóter-

mi használata, 

 tájékoztató a diákok számára a könyvtár használatáról, 

 könyvtári órák, egyéb foglalkozások tartása, tájékoztatás a nyilvános könyvtárak 

nyújtotta szolgáltatásokról. 

A könyvtár használóinak köre, a beiratkozás módja 

Az iskolai könyvtár szolgáltatásait az intézmény valamennyi diákja és munkavállalója igény-

be veheti. A könyvtáros engedélyével a könyvtár szolgáltatásait külső személyek is igénybe 
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vehetik. A könyvtár használatának részletes szabályait, a beiratozás módját szabályzatunk 2. 

sz. melléklete tartalmazza. 

A szolgáltatások igénybevételének feltételei 

A könyvek, a különféle dokumentumok és ismerethordozók kölcsönzése és olvasótermi 

használata, a számítógép- és internethasználat térítésmentes. 

A könyvtárhasználat szabályai 

A könyvek kölcsönzésének időtartama szorgalmi időben egy hónap, ami meghosszabbítható. 

Tanév végén a diákoknak minden már nem használt könyvet vissza kell vinni a könyvtárba. 

A nyári szünidőre történő kölcsönzési szándékot előre jelezni kell, ez esetben az engedélye-

zett kölcsönzési időtartam a szünidő egészére kiterjed. A kikölcsönzött könyveket a követke-

ző tanév első tanítási hetében vissza kell hozni. Az ingyenes tankönyvtámogatásban részesülő 

diákok által átvett tankönyvek arra az időtartamra kölcsönözhetők ki, ameddig a tanuló az 

adott tárgyat tanulja. Egyéb ismerethordozók kölcsönzésének időtartama a mindenkori lehe-

tőségek függvényében változik. 

A nyitva tartás és a kölcsönzés ideje 

Az iskolai könyvtár minden tanítási napon nyitva tart. A nyitva tartás ideje igazodik a diákok 

igényeihez. A kölcsönzési időről a tanulók az olvasóterem ajtajára kifüggesztett, az iskolai 

könyvtár működésével kapcsolatos információkból tájékozódhatnak. 

A könyvtárban elhelyezett számítógépek használata 

A könyvtárban elhelyezett számítógépeket tanítványink a könyvtár nyitvatartási ideje alatt 

szabadon használhatják. Tanári felügyelet nélkül a számítógépek használata tilos. A tanulók 

felelősséggel tartoznak a számítógép hibáinak, esetleges hiányosságainak azonnali bejelenté-

séért. Ha a tanuló nem jelentette be, hogy a számítógépet hibás, működésképtelen, hiányos 

állapotban találta, akkor a hiba, hiányosság bekövetkeztét az ő munkálkodása következmé-

nyének kell tekinteni. A könyvtárban elhelyezett tanulói gépek forgalmazását ellenőrizzük. 

 

 

 

Martfű, 2017. szeptember 14. 

 

 ………………………………………. 

 Molnár Aranka 

 tagintézmény-vezető
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Az SZMSZ 1. számú melléklete 

Gyűjtőköri szabályzat 

1. Az iskolai könyvtár feladata: 

Az iskolai könyvtár gyűjteményének széleskörűen tartalmaznia kell azokat az információkat 

és információhordozókat, melyekre az oktató nevelő tevékenységhez szükség van. Az iskolai 

könyvtárnak rendelkeznie kell a különböző információhordozók használatához, az újabb do-

kumentumok előállításához a dokumentumok kiadásához, a könyvtárhasználat nyilvántartá-

sához szükséges eszközökkel. 

Az iskolai könyvtár olyan általános gyűjtőkörű szakkönyvtár, amelynek legalapvetőbb sajá-

tos feladata az iskolai oktató nevelő munka megalapozása. 

E feladat ellátása érdekében az iskolai könyvtár szisztematikusan gyűjti, feltárja, megőrzi és 

rendelkezésre bocsátja dokumentumait. 

2. Az iskolai könyvtár gyűjtőköre, az állománybővítés fő szempontjai: 

Gyűjtőkör: A dokumentumoknak különböző szempontból meghatározott köre. A szisztema-

tikus, tervszerű és folyamatos gyűjtőmunka alapja, az iskolai könyvtár gyűjtőköri szabályza-

ta. A gyűjtőmunka más oldalról szelektív is, mely szempontjait a gyűjtőköri szabályzatban 

leírt fő- és mellék gyűjtőkör határozza meg. 

Az állománybővítés fő szempontjai: 

Ahhoz, hogy intézményünk képes legyen akár már a közeljövő újabb kihívásainak, egyre 

szélesebb körű szükségleteinek, igényeinek is eleget tenni, szükség van a rendszeres, átgon-

dolt, az igényekhez rugalmasan alkalmazkodó továbbfejlesztésre. 

Az állománybővítés főbb irányai a következő tényezők figyelembe vételével határozhatók 

meg: 

 A klasszikus szerzők mindhárom műnemhez tatozó köteteiből (kötelező és nem köte-

lező olvasmányok körébe tartozó könyvekből egyaránt) az elmúlt időszakban vi-

szonylag sokat sikerült beszerezni (elsősorban pályázati pénzből). Ennek ellenére van 

pótolnivaló. Viszonylag alacsony a kortárs szerzők műveinek száma, valamint a hatá-

rainkon túl élő magyar nyelvű írók és költők műveinek száma, ezért ezen a területen 

szükséges a könyvtári állomány bővítése. 

 A szakképzés változása több szakkönyv, oktatási segédanyag és tankönyv beszerzését 

teszi szükségessé. 

 Iskolánkban elsődleges cél a sikeres szakmai vizsga és az érettségi. A felkészüléshez 

szükséges segédletek viszont sok tanuló által nem vagy csak nagyon nehezen fizethe-

tők meg. Ezért már eddig is nagy hangsúlyt fektettünk a felkészülést segítő könyvtári 

kínálat bővítésére (könyvek, tesztkönyvek, tételvázlatok stb.). 

 Iskolánkban kiemelt szerepet kap a speciális nevelési igényű tanulók fejlesztése. Az 

ehhez szükséges segédanyagok, könyvek beszerzése elkezdődött, de a jövőben szük-

séges a bővítés, fejlesztés a könyvtári állományban. (A speciális nevelési igényű tanu-

lók aránya várhatóan növekedni fog.) 

3. Könyvtárunk gyűjtőkörét meghatározó tényezők 
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3.1.  Könyvtárunk típusa: iskolánk középfokú oktatási intézmény, ahol nappali rendszer-

ben négy évfolyamos szakközépiskolai, kettő+kettő évfolyamos szakiskolai, három 

évfolyamos szakiskolai, két évfolyamos intenzív gimnáziumi és egy éves szakképzést 

elősegítő évfolyam működik. Könyvtárunk korlátozottan nyilvános könyvtár, mely az 

intézmény része, a Klebelsberg Intézményfenntaró Központ Szolnoki Tankerülete 

fenntartásában működik. 

3.2. Földrajzi elhelyezkedése: az iskola, városunk központjában található. A Martfű Vá-

rosi Művelődési Központ és Könyvtár gyalogosan tíz perc alatt elérhető, így biztosít-

ható a közelben könyvtárközi kölcsönzés lehetősége. 

3.3.  Az iskola pedagógiai programja: Könyvtárunk gyűjtőköre eszköze a pedagógiai prog-

ram megvalósításának, az iskolai könyvtár kiemelten vesz részt az általános és sajátos 

pedagógiai program megvalósításában, illetve általános nevelési céljainkban. Állomá-

nyával segíti a diákok és a pedagógusok felkészülését tanóráikra, illetve az érettségi 

vizsgákra, ahol biztosítja a szükséges dokumentumok, pl. verseskötetek, kötelező ol-

vasmányok, növényhatározók, atlaszok stb. használatát is. Kiemelten fontosnak tart-

juk, hogy a könyvtáros segítségével a magyar nyelv és irodalom tantárgy tantervi kö-

vetelményeiben szereplő könyvtári órák megtartásra kerüljenek, és a gyűjtőköri sza-

bályzatban szereplő dokumentumok, valamint a katalógus és a könyvtár, mint rendszer 

használatát a diákok elsajátíthassák. 

4. A könyvtár gyűjtőköri szempontjai: 

Az iskolai könyvtár olyan általános gyűjtőkörű, korlátozottan nyilvános szakkönyvtár, amely 

megőrzi, feltárja, szisztematikusan gyűjti és használatra bocsátja azokat a dokumentumokat, 

amelyek megalapozzák az iskolában folyó oktató – nevelő munkát. 

A tanulók részéről teljeségre törekvő, a pedagógusok részéről értékelő válogatással gyűjt. 

4.1 Tematikus (fő és mellék gyűjtőkör): 

Fő gyűjtőkör: 

A törzsanyag fő gyűjtési szempontja a viszonylagos teljességre való törekvés. 

A tanulás, tanítás során eszközként jelenik meg: 

 lírai, prózai, drámai antológiák 

 klasszikus és kortárs szerzők művei, gyűjteményes kötetei 

 egyes klasszikus és kortárs szerzők teljes életművei 

 nemzetek irodalma (klasszikus és modern irodalom) 

 tematikus antológiák 

 életrajzok, történelmi regények 

 ifjúsági regények 

 általános lexikonok 

 enciklopédiák 

 a tananyaghoz kapcsolódó – a tudományokat részben vagy teljesen bemutató 

alap- és középszintű segédkönyvek, történeti összefoglalók, ismeretközlő mű-

vek 

 a középiskolában használt tankönyvek, munkafüzetek, feladatlapok 

 a megyére és városunkra vonatkozó helyismereti és helytörténeti kiadványok 
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 a helyi tantervekhez kapcsolódó „kötelező” és ajánlott olvasmányok 

 a nevelés, oktatás elméletével foglalkozó legfontosabb kézikönyvek 

 a különféle tantárgyak oktatását segítő módszertani kézikönyvek, segédletek 

 pszichológiai művek, gyermek és ifjúkor lélektana 

 felvételi követelményekről, a továbbtanulás lehetőségeiről készített kiadvá-

nyok 

Mellék gyűjtőkör: 

 a fő gyűjtőkört kiegészítő, erős válogatással gyűjtött dokumentumok köre 

 audiovizuális dokumentumok: CD-k, DVD-k, CD-ROM-ok. ( A könyvtár ál-

lományába tartozó, korábban használt egyéb audiovizuális dokumentumok, pl. 

bakelitlemezek, audio- és videokazetták válogatásra, selejtezésre szorulnak.) 

4.2 Tipológia, dokumentumtípusok: 

a) Írásos nyomtatott dokumentumok 

 könyv, segédkönyv, tankönyv, tartós tankönyv 

 térképek, atlaszok 

b) Audiovizuális ismerethordozók 

 képes dokumentumok (DVD, videokazetta) 

 hangzó dokumentumok (hangoskönyv, CD, bakelitlemez) 

c) Számítógépprogramok, számítógéppel olvasható ismerethordozók CD-ROM, 

multimédiás CD-k 

4.3 A gyűjtemény tartalmi összetétele, a gyűjtés témaköre, szintje, mélysége: 

a) A teljesség igényével gyűjti a magyar nyelven megjelenő kiadványok közül 

A Nemzeti alaptantervhez kapcsolódva: 

 lírai, prózai és drámai antológiák 

 klasszikus és kortárs szerzők művei, gyűjteményes kötetei 

 a kerettantervekhez, helyi tantervekhez kapcsolódó „kötelező” és ajánlott 

olvasmányok 

 közép- és felsőszintű általános lexikonok 

A Nemzeti alaptantervhez közvetlenül nem kapcsolódóan a teljesség igénye 

nélkül: 

 a tananyaghoz kapcsolódó – a tudományokat részben vagy teljesen bemu-

tató – alap- és középszintű segédkönyvek, történeti összefoglalók, ismeret-

közlő művek 

 a középiskolában használt tankönyvek, munkafüzetek, feladatlapok 

 a nevelés, oktatás elméleteivel foglalkozó legfontosabb kézikönyvek 

 a különféle tantárgyak oktatását segítő módszertani kézikönyvek, segédle-

tek 

 a felvételi követelményekről, a továbbtanulás lehetőségeiről készített kiad-

ványok 
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Válogatva gyűjti magyar nyelven (az iskola céljait, feladatait, pénzügyi, tárgyi szem-

pontokat figyelembe véve): 

 nemzetek irodalma 

 tematikus antológiák 

 életrajzok, történelmi regények 

 ifjúsági regények 

 általános lexikonok 

 enciklopédiák 

 a tananyaghoz kapcsolódó – a tudományokat részben vagy teljesen bemu-

tató alap- és középszintű segédkönyvek, történeti összefoglalók, ismeret-

közlő művek 

 pszichológiai művek, gyermek és ifjúkor lélektana 

 audiovizuális dokumentumok: CD-k, DVD-k, CD-ROM-ok 

b) Az iskola könyvtára folyamatosan szerzi be a teljes mélységi szintű dokumentu-

mokat, anyagokat. A válogatott gyűjtési szintű anyagok beszerzése, állománygya-

rapítása pénzügyi, tárgyi és egyéb feltételektől függően esetenként történik a 

könyvtáros, a szaktanárok javaslata, valamint az intézmény vezetőjének vélemé-

nye, írásbeli jóváhagyása alapján. 
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Az SZMSZ 2. számú melléklete 

Könyvtárhasználati és szolgáltatási szabályzat 

1. A könyvtár használóinak köre 

Az iskolai könyvtár korlátozottan nyilvános könyvtár. Az iskolai könyvtárat az iskola tanulói, 

pedagógusai, adminisztratív és technikai dolgozói és a tanulókon keresztül a szüleik használ-

hatják. Szükség esetén az iskola tanulói számára előadást, foglalkozást tartó külső nevelő is 

igénybe veheti a foglalkozás megtartásához szükséges könyvtári szolgáltatást. 

A beiratkozás és a szolgáltatások igénybevétele díjtalan. 

Beiratkozás: a tanulói jogviszony, illetőleg a munkaviszony kezdetekor automatikus, meg-

szűnésekor a könyvtári tagság is megszűnik. A könyvtári tagság külön engedéllyel, indokolt 

esetben meghosszabbítható. 

A könyvtár beiratkozáskor a következő adatokat kéri: 

 név 

 osztály 

 státusz 

Az egyéb személyes adatok (születési hely, idő, lakcím…) szükség esetén az iskola titkársá-

gáról kérhetők ki, a szülő és a tanuló beleegyezésével. A könyvtárhasználók 2 héten belül 

kötelesek a megváltozott adataikat bejelenteni a könyvtárban. A tanuló az iskolából csak ab-

ban az esetben írható ki, ha a könyvtár felé nincs fennálló tartozása. A nyugdíjba vonuló vagy 

más okokból, az iskolából eltávozó kollégák az általuk kölcsönzött anyagokat az intézmény-

ből való eltávozásuk előtt leadják. 

Az adatokat a könyvtár az integrált számítógépes rendszerében rögzíti, azokat csak az olva-

sóval való kapcsolattartáshoz, a könyvtári nyilvántartáshoz, illetve tartozás esetén a végrehaj-

tási eljáráshoz használja fel. Az adatok a könyvtári tagság megszüntetése után törlésre kerül-

nek. 

2. A könyvtárhasználat módjai 

 helyben használat 

Az iskolai könyvtár dokumentumai közül csak helyben használhatók: a kézi-

könyvtár állományrész, az audiovizuális anyagok, elektronikus dokumentumok. 

A csak helyben használható dokumentumokat a szaktanárok egy-egy tanítási órá-

ra, indokolt esetben a könyvtár zárása és nyitása közötti időre kikölcsönözhetik. 

 kölcsönzés 

A könyvtárból bármely dokumentumot csak a könyvtáros tanár tudtával szabad 

kivinni. Dokumentumokat kölcsönözni csak a kölcsönzési nyilvántartásban való 

rögzítéssel szabad. 

A kölcsönzés nyilvántartása informatikai eszközökkel történik. 

Az iskolából távozó, illetőleg érettségiző tanulók esetében a tanulói jogviszony 

megszűnésének időpontjáig a kölcsönzött tankönyveket, tartós tankönyveket, 

egyéb könyvtári dokumentumokat vissza kell szolgáltatni. 
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Az elveszett vagy rongálástól könyvtári használatra alkalmatlanná vált dokumen-

tumot az olvasó köteles egy kifogástalan példánnyal vagy a könyvtár számára 

szükséges más művel pótolni. 

A könyvtár mindenkori nyitvatartási rendje a könyvtár ajtajára kifüggesztésre ke-

rül. 

 csoportos használat 

Az osztályok, a tanulócsoportok, a szakkörök részére a könyvtáros-tanár, az osz-

tályfőnökök, a szaktanárok, a szakkörvezetők könyvtárhasználatra épülő szakórá-

kat, foglakozásokat tarthatnak. 

A szakórák, foglalkozások megtartására az összeállított, a könyvtári nyitva tartás-

nak megfeleltetett ütemterv szerint kerül sor. 

A könyvtáros-tanár szakmai segítséget ad a foglalkozások megtartásához. 

3. A könyvtár egyéb szolgáltatásai 

 információszolgáltatás,  

 szakirodalmi témafigyelés, 

 irodalomkutatás, 

 ajánló bibliográfiák készítése, 

 internet-használat 
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Az SZMSZ 3. számú melléklete 

Katalógusszerkesztési szabályzat 

1. A könyvtári állomány feltárása 

Az iskolai könyvtár állománya alapkatalógusokkal feltárva áll az olvasók rendelkezésére. A 

könyvtári állomány feltárása jelenti a dokumentumok formai (dokumentum leírás) és tartalmi 

(osztályozás) feltárását, s ezt egészíti ki a raktári jelzet megállapítása. 

Az adatokat rögzítő katalóguselem tartalmazza: 

 raktári jelzet 

 bibliográfiai és besorolási adatokat 

 ETO szakjelzeteket 

 tárgyszavakat 

1.1 A dokumentumleírás szabályai 

A leírás célja, hogy rögzítse a könyvtári állomány dokumentumainak adatait (bibliográfiai 

leírás) és biztosítsa a visszakereshetőséget (besorolási adatok). 

A bibliográfiai leírás szabályait szabványok rögzítik dokumentumtípusonként. A leírás forrá-

sa  minden esetben az adott dokumentum. A szabvány értelmében az iskolai könyvtár az egy-

szerűsített leírást alkalmazza, melynek elve az egyes adatok elhagyása. A leírt adatokra 

ugyanazon szabályok érvényesek.  

A könyvtárban alkalmazott egyszerűsített bibliográfiai leírás adatai: 

 főcím: párhuzamos cím: alcím: egyéb címadat 

 szerzőségi közlés 

 kiadás sorszáma, minősége 

 megjelenési hely: kiadó neve, megjelenés éve 

 oldalszám+mellékletek: illusztráció; méret 

- sorozatcím, sorozatszám, ISSN szám 

 megjegyzések 

 kötés: ár 

 ISBN szám 

A besorolási adatok biztosítják a katalógustételek visszakereshetőségét. 

Az iskolai könyvtárban az alábbi besorolási adatokat rögzítjük: 

 a főtétel besorolási adata (személynév vagy testület név vagy a mű címe) 

 cím szerinti melléktétel 

 közreműködői melléktétel 

 tárgyi melléktétel 
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1.2 Raktári jelzetek 

A dokumentumok visszakereshetőségét raktári jelzetekkel biztosítjuk. A raktári jelzetet ráve-

zetjük a dokumentumra és a dokumentum összes katalóguscédulájára. 

A szépirodalmi művek raktári jelzete a betűrendi jel, azaz Cutter-szám. 

A szakirodalmat ETO-szakrendi jelzetekkel látjuk el, mely a tartalmi elkülönítést biztosítja. 

Az ETO főcsoportjai alapján kerülnek a művek a polcokon elrendezésre. 

1.3 Az iskolai könyvtár katalógusa 

A tételek belső elrendezése szerint: 

 betűrendes leíró katalógus (szerző neve és a mű címe alapján) 

 tárgyi katalógus (ETO szakkatalógus) 

Dokumentumtípusok szerint: 

 könyv 

 audiovizuális 

Formája szerint: 

 digitális nyilvántartás a SZIRÉN könyvtári program segítségével 
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Az SZMSZ 4. számú melléklete 

A tanulói tankönyvtámogatás és a tankönyvellátás rendje 

1. Az iskolai támogatási és megrendelési igények felmérésének folyamata 

Az iskolai tankönyvellátás rendjét a szakmai munkaközösségek véleményének kikérésével – 

évente – az iskola igazgatója határozza meg. 

Az iskola igazgatója minden év január 10-éig köteles felmérni, hány tanulónak kell, vagy 

lehet biztosítani a tankönyvellátást az iskolai könyvtárból történő tankönyvkölcsönzés, a ta-

nulószobán elhelyezett tankönyvekhez való hozzáférés útján, továbbá hányan kívánnak hasz-

nált tankönyvet vásárolni.  

E felmérés során tájékoztatni kell a szülőket arról, hogy a köznevelési törvény. 46. § (5) be-

kezdés alapján kik jogosultak térítésmentes tankönyvellátásra, valamint a tankönyvtörvény 8. 

§ (4) bekezdés alapján várhatóan kik jogosultak ingyenes tankönyvellátásra vagy normatív 

kedvezményre, továbbá, ha az iskolának lehetősége van, további kedvezmény nyújtására, és 

mely feltételek fennállása esetén lehet azt igénybe venni. Az iskolába belépő új osztályok 

tanulói esetében a felmérést a beiratkozás napjáig kell elvégezni. 

Az iskola a felmérés alapján megállapítja, hogy hány tanuló: 

a) esetében kell biztosítani a köznevelési törvény szerinti ingyenes tankönyveket, 

b) esetében kell biztosítani a tankönyvtörvény szerinti normatív kedvezményt, 

c) igényel és milyen típusú tankönyvtámogatást az a)–b) pontokon túl. 

Az a)–b) pont szerinti igényeket meghatározott igénylőlapon lehet benyújtani. Az igénylőlap 

benyújtásával egyidejűleg be kell mutatni a normatív kedvezményre való jogosultságot iga-

zoló iratokat. A bemutatás tényét az iskola rávezeti az igénylőlapra. 

A kedvezményre való jogosultság igazolásához a következő okiratok bemutatása szük-

séges: 

a) a családi pótlék folyósításáról szóló igazolás; 

b) tartósan beteg tanuló esetén szakorvosi igazolás vagy a magasabb összegű családi pótlék 

folyósításáról szóló igazolás; 

c) a sajátos nevelési igényű tanuló esetén a szakértői és rehabilitációs bizottság szakvélemé-

nye; 

d) rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény esetén az erről szóló határozat. 

Az iskola – a helyben szokásos módon – hirdetményben teszi közzé a normatív kedvezmé-

nyen túli további kedvezmények körét, feltételeit, az igényjogosultság igazolásának formáját 

és az igénylés elbírálásának elveit. 

Az iskolai könyvtár teljes vagy részleges tankönyvtámogatásban részesíti a tanulókat szociá-

lis helyzet és tanulmányi eredmény alapján az iskolai könyvtár állományában lévő tanköny-

vek 90%-nak erejéig.  A fennmaradó 10 % az iskolába később érkező tanulók tankönyvellá-

tására, illetve a tanári példányok biztosítására szolgál. Amennyiben rendelkezésére áll, az 

iskolai könyvtár teljes osztályok számára is biztosít tankönyvet. 

Nem kérhet az iskola, igazolást olyan adatokról, amelyet a köznevelési törvény szerint, vagy 

a szülő hozzájárulásával kezel. 

A felmérés eredményéről az igazgató minden év január 20-áig tájékoztatja a nevelőtestületet, 

az iskolaszéket, az iskolai szülői szervezetet (közösséget) az iskolai diákönkormányzatot, és 

kikéri a véleményüket az iskolai tankönyvtámogatás rendjének meghatározásához. 
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Az iskola igazgatója a véleményezésre jogosultak véleménye alapján minden év január 25-

éig meghatározza az iskolai tankönyvellátás rendjét, és erről tájékoztatja a szülőt, vagy a 

nagykorú cselekvőképes tanulót. 

Az iskola kezdeményezi a tankönyv- és tanszerellátás támogatásának megállapítását a fenn-

tartónál azon tanulók részére, akiknek a tankönyvellátását az iskolai tankönyvtámogatás 

rendszere nem tudja megoldani. 

2. Az országos tankönyvellátás szereplőinek együttműködése 

A tankönyvek országos megrendelése, beszerzése és az iskoláknak történő eljuttatásának 

megszervezése, valamint a tankönyvek vételárának beszedése a tankönyvtörvény 4. § (6) 

bekezdés értelmében állami közérdekű feladat, amelyet a Könyvtárellátó Kiemelten Köz-

hasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: Könyvtárellátó) lát el. 

A Könyvtárellátó közfeladata ellátása érdekében a Könyvtárellátó és a KIR adatkezelője 

együttműködik, amelynek keretében a KIR adatkezelője a Könyvtárellátó részére átadja az 

átadáskor hatályos tankönyvjegyzéket, továbbá a KIR-ben szereplő és a tanulókra vonatko-

zóan a tankönyvtörvény 8/B. § (3) bekezdésben meghatározott adatokat. 

A Könyvtárellátó a tankönyvterjesztéssel összefüggésben felmerült kiadásai és a közfeladata 

ellátásának költségei levonását követően fennmaradó összeget átadja az iskolai tanulólétszá-

mok arányában a központ által fenntartott iskolák esetében a központ bevonásával az isko-

láknak, az iskola könyvtári állományának a Nemzeti alaptantervben meghatározott célok tel-

jesítését támogató könyvekkel történő fejlesztésére. 

3. Az iskolai tankönyvrendelés rendje 

A tankönyvrendelést a központ fenntartásában működő iskola a központ egyidejű tájékoztatá-

sával a köznevelés információs rendszerének és a Könyvtárellátó által működtetett elektroni-

kus információs rendszer alkalmazásával a Könyvtárellátónak küldi meg azzal, hogy: 

a) a tankönyvrendelés határideje az éves tankönyvrendelés rendje szerint április vége, fenn-

tartói jóváhagyással 

b) a tankönyvrendelés módosításának határideje június 30. 

c) a pótrendelés határideje szeptember 15. (tankönyvrendelés és pótrendelés bármelyike vagy 

együtt a továbbiakban: tankönyvrendelés). 

A tankönyvrendelést a körülményekhez képest elvárható legteljesebb körben kell megtenni, 

legalább a kiválasztott tankönyvek címének, darabszámának, az érintett tanulók (ha ismertek) 

és a tanulókat esetlegesen megillető támogatások feltüntetésével. Az iskolának a megrendelés 

során azokat a tanulókat is fel kell tüntetni, akik számára nem rendel tankönyvet az okok 

megjelölésével. 

A módosításra és a pótrendelésre csak indokolt esetben, így különösen az osztálylétszám vál-

tozása esetén kerülhet sor. A módosítás és a pótrendelés során csak a végleges rendelésben 

megadott tankönyvek darabszámát lehet módosítani. A módosítás az eredeti rendeléstől ma-

ximum 10%-ban térhet el. 

A tankönyvrendeléseket a Könyvtárellátó tíz napon belül összesíti és az érintett kiadóknak 

továbbítja. 

A kiadó a Könyvtárellátótól kapott megrendeléseket öt napon belül a Könyvtárellátó által 

működtetett elektronikus rendszeren keresztül a Könyvtárellátónak visszaigazolja, amiről a 

Könyvtárellátó a rendelést leadó intézményeket és fenntartóikat értesíti. 

4.  A tankönyvek kiválasztásának elvei 
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A tankönyvrendelésnél az iskolába belépő új osztályok tanulóinak várható, becsült létszámát 

is figyelembe kell venni. 

A tankönyvrendelést oly módon kell elkészíteni, hogy – a tankönyvtámogatás, a tankönyv-

kölcsönzés, a tankönyv tanórán kívüli elhelyezése – az iskola minden tanulója részére bizto-

sítsa a tankönyvhöz való hozzájutás lehetőségét. 

Amennyiben a hivatalos tankönyvjegyzéken a matematika műveltségterület kivételével bár-

mely tantárgy, műveltségterület vonatkozásában van olyan tankönyv, amelyet a tartós tan-

könyvre meghatározott szabályok alapján hagytak jóvá és az ilyen tantárgyhoz vagy művelt-

ségterülethez az iskola tankönyvet rendel, az iskola a tankönyvrendelés során a tartós tan-

könyvek közül választ. Tartós tankönyv: az a tankönyvvé nyilvánított tankönyv, könyvhöz 

kapcsolódó kiadvány, amely nem tartalmaz a tankönyvbe történő bejegyzést igénylő felada-

tokat, a nyomdai kivitele megfelel a tankönyvrendeletben meghatározott, a tartós tanköny-

vekre előírt sajátos technológiai feltételeknek, és alkalmas arra, hogy a tanulók legalább négy 

tanéven keresztül használják. 

A szülő nyilatkozhat arról, hogy gyermeke részére az összes tankönyvet meg kívánja-e vásá-

rolni, vagy egyes tankönyvek biztosítását más módon, például használt tankönyvvel kívánja 

megoldani. 

Az iskola a tankönyveket a Könyvtárellátótól a tanulók részére megbízásból értékesítésre 

átveszi majd a tankönyvellátás helyi rendjének elkészítésében foglaltaknak megfelelően a 

tankönyvfelelős részt vesz a tankönyvellátással kapcsolatos iskolai helyi feladatok ellátásá-

ban. 

A köznevelési törvény 46. § (5) bekezdése alapján az állam által biztosított ingyenes tan-

könyveket – a munkafüzetek kivételével – az igazgató az iskola könyvtári állományába veszi, 

a továbbiakban az iskolai könyvtári állományban elkülönítetten kezeli, és a tanuló részére a 

tanév feladataihoz rendelkezésre bocsátja az iskola házirendjében meghatározottak szerint. 

5. A kölcsönzés rendje 

Az ingyenes tankönyvre jogosult diákok az iskolai könyvtár nyilvántartásába felvett tan-

könyveket kapják meg használatra. 

Ezeket a tankönyveket a diákok a könyvtári könyvekre vonatkozó szabályok alapján használ-

ják. Az ingyenes tankönyvtámogatásban részesülő diákok által átvett tankönyvek arra az idő-

tartamra kölcsönözhetők ki, ameddig a tanuló az adott tárgyat tanulja. Amennyiben az ingye-

nes tankönyvtámogatás révén kapott tankönyvet a tanuló nem használja folyamatosan, a tan-

év végén június 15-ig minden kölcsönzésben lévő dokumentumot vissza kell juttatni az isko-

lai könyvtárba. 

A tanulók a tanév során használt tankönyveket és segédkönyveket szeptemberben a könyv-

tárból kölcsönzik. Aláírásukkal igazolják a könyvek átvételét, elfogadják a tankönyvek hasz-

nálatára és visszaadására vonatkozó szabályokat. 

A tanulók aláírásukkal igazolják a könyvek átvételét. A tanuló, illetve a kiskorú tanuló szülő-

je köteles a kölcsönzött tankönyv elvesztéséből, megrongálásából származó kárt az iskolának 

megtéríteni. Nem kell megtéríteni a tankönyv rendeltetésszerű használatából származó érték-

csökkenést. 

6. Kártérítés módjai: 
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a) ugyanolyan könyv beszerzése, 

b) anyagi kártérítés az igazgató írásos határozatára. 

Abban az esetben, ha az elhasználódás mértéke a megengedettnél indokolatlanul nagyobb, a 

tanulónak a tankönyv átvételekor érvényes vételárának megfelelő hányadát kell kifizetnie. A 

tankönyvkölcsönzéssel, a tankönyv elvesztésével, megrongálásával okozott kár megtérítésé-

vel, a kártérítési kötelezettség mérséklésével, illetve elengedésével kapcsolatban a szülő által 

benyújtott kérelem elbírálása az igazgató hatásköre. 
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5. melléklet a 17/2014. (III. 12.) EMMI rendelethez *  

Igénylőlap tanulói tankönyvtámogatáshoz 

Az intézmény neve: 

címe: 

OM-azonosítója: 

I. Normatív kedvezmény iránti igény 

A tanuló neve: 

  

 

osztálya lakcíme: Tanulói azonosító  

száma: 

Diák-

igazolvány- 

száma: 

A szülő (törvényes képviselő) neve: 

 lakcíme: 

 azonosító száma: 

 iratának típusa: 

Alulírott - a fent nevezett tanuló nevében - a nemzeti köznevelés tankönyvellátásának rendjéről 

szóló 2013. évi CCXXXII. törvény 4. § (2) bekezdésében biztosított normatív kedvezmény igénybe-

vételére vonatkozó igényt nyújtok be, mert a hivatkozott jogszabályban meghatározott feltételek kö-

zül az alábbi teljesül: 
A tanuló: 

a) tartósan beteg, 

b) a szakértői bizottság szakértői véleménye alapján mozgásszervi, érzékszervi, értelmi vagy beszédfogyaté-

kos, több fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, autizmus spektrum zavarral 

vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzd, 

c) három vagy több kiskorú, vagy eltartott gyermeket nevelő családban él, 

d) nagykorú és saját jogán iskoláztatási támogatásra jogosult, 

e) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül, vagy 

f) a gyermekvédelmi gondoskodás keretében nevelésbe vett vagy utógondozói ellátásban részesül. 

Kérjük, aláhúzással jelölje a fentiek közül azt, amelyik feltételnek megfelel a tanuló! 

 
Amennyiben az a)-f) pontok bármelyike vonatkozásában a kedvezményre jogosultság igazolása még nem 

történt meg, de annak fennállását az illetékes hatóság várhatóan a következő tanév első napjáig, de legkésőbb 

október 15. napjáig igazolja, akkor aláhúzással jelölje meg, hogy melyik jogcím alapján áll majd fenn a ked-

vezmény a tanuló esetében. 

a) b) c) d) e) f) 

 

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a közölt adatok a valóságnak megfelelnek, az Igénylő-

lapon az I. Normatív kedvezmény iránti igény alatti a)-f) pontok közül az általam megjelölt kedvezményre való 

jogosultságom ez év október 1-jén fennáll, annak változásáról a változást követő 15 napon belül értesítem az 

intézményt. 

Kötelezettséget vállalok arra, hogy amennyiben a kedvezményre jogosultság igazolása az iskola felé a tanév 

október 15. napjáig részemről nem történik meg, úgy a kapott tankönyvek ellenértékét legkésőbb október 20-ig 

köteles vagyok befizetni. 

 

Hozzájárulásomat adom, a kedvezményre jogosultság igazolása, a kedvezmény folyósítása céljából, a ked-

vezmény igénybevételéhez szükséges mértékben, a jelen nyilatkozattal igényelt kedvezmény biztosításának, 

illetve ellenőrzésének időszakára, de legfeljebb az igénylés benyújtásától számított 5. naptári év végéig a tanu-

lói, illetve szülői személyes adatok iskola általi kezeléséhez. 

Dátum: .................................... 

.................................................................. 

szülő (törvényes képviselő) 

vagy nagykorú tanuló aláírása 
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II. Igénylés további kedvezményekre 

Alulírott - a fent nevezett tanuló nevében - a nemzeti köznevelés tankönyvellátásának rendjéről 

szóló 2013. évi CCXXXII. törvény 4. § (2) bekezdésében biztosított normatív kedvezményeken túl az 

alábbi kedvezmény igénybevételére jelentkezem: 

 

Dátum: .................................... 

.................................................................. 

szülő (törvényes képviselő) 

vagy nagykorú tanuló aláírása 

 

 

Az alábbi részt az iskola tölti ki! 

Határozat 

I. A normatív kedvezmény iránti igénylése jogos, a szükséges dokumentumokat a megadott 

határidőre rendelkezésre bocsátotta, a tanuló ingyenes tankönyvellátásban részesülhet a 

2016/2017-es tanévben.  

Kelt: ……………………  

….…………………………………

….  

iskola igazgatójának aláírása  

 

II. A tanuló normatív kedvezmény iránti igényét elbírálni nem tudtuk, mert a szükséges do-

kumentumokat határidőre nem bocsátotta az iskola rendelkezésére. Kérjük azokat 8 na-

pon belül pótolni!  

Kelt: …………………… 

 

….…………………………………

….  

iskola igazgatójának aláírása  

 

III. A normatív kedvezmény iránti feltételek nem állnak fenn, ezért a tanuló ingyenes tan-

könyvellátásban nem részesülhet a 2016/2017-es tanévben. 

 Kelt: …………………… 

 

….……………………………………. 

     iskola igazgatójának aláírása 


