
 

 

A 

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI 
VERSEGHY FERENC KÖNYVTÁR ÉS MŰVELŐDÉSI 

INTÉZET 

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 



 

 

1. Bevezető 

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Verseghy Ferenc Könyvtár és Művelődési 
Intézet Szervezeti és működési szabályzatának célja, hogy rögzítse az intézmény 
adatait, feladatait, szervezeti felépítését, a szervezeti egységek és a vezetők 
feladat- és jogkörét, az intézmény működési rendjét. 

Jelen szabályzat: 

 az 1997. évi CXL. törvény (a muzeális intézményekről, a nyilvános 
könyvtári ellátásról és a közművelődésről), valamint az azt követő 
jogszabályok, 

 a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés 163/2007. (XI. 9.) számú 
határozata (a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Verseghy Ferenc 
Könyvtár és Művelődési Intézet egységes szerkezetbe foglalt alapító 
okiratáról), 

 Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés 10/2008. (IV. 30.) KR. 
számú rendelete (a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Verseghy Ferenc 
Könyvtár és Művelődési Intézet könyvtárhasználati és szolgáltatási 
szabályzatáról, valamint a közművelődési szakmai tanácsadási és 
szolgáltatási feladatok ellátásáról), 

 1992. évi XXXVIII. törvény az Államháztartásról, 

 2000. évi C. törvény a Számvitelről 

c. dokumentumok figyelembe vételével jött létre. 

Az intézmény Szervezeti és működési szabályzatát a Jász-Nagykun-Szolnok 
Megyei Közgyűlés 163/2007. (XI. 9.) számú határozata alapján átruházott 
hatáskörben a megyei közgyűlés elnöke hagyja jóvá. 



 

 

2. Az intézményre vonatkozó adatok 

Az intézmény neve 

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Verseghy Ferenc Könyvtár és Művelődési 
Intézet 

névváltozatai 

Verseghy Ferenc Megyei Könyvtár és Művelődési Intézet 
Verseghy Könyvtár és Művelődési Intézet 

nevének rövidítései 

VFMK 
VFMKMI 

Az intézmény elérhetőségei 

Székhelye: 5000 Szolnok, Kossuth tér 2. 
Levélcíme: 5001 Szolnok, Postafiók 139. 
Központi telefonszáma (56) 510-110 
Fax-száma (56) 510-114 
E-mail címe: uzenet@vfmk.hu 
Honlapja: http://www.vfmk.hu 

Önálló nevet használó egysége 

neve 
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Verseghy Ferenc Könyvtár és Művelődési 

Intézet Közigazgatási Szakkönyvtár 

címe 

5000 Szolnok, Kossuth Lajos út 2. 

telefonszáma 

(56) 505-243 

Az intézmény létesítése, jogelődje 

könyvtár 

létrehozásának éve 
1952 

létrehozását elrendelte 
2042/13/1952. Sz. MT. h. 

jogelődje 
Városi Könyvtár 



 

 

jogelőd alapítási éve 
1934 

művelődési intézet 

létrehozásának éve 
1973 

létrehozását elrendelte 
42/1973. (IV. 13.) MT. h. 

Az intézmény 

működési területe 
Jász-Nagykun-Szolnok megye 

alapító szerve 
Jász-Nagykun-Szolnok Megye Közgyűlése 

fenntartó szerve 
Jász-Nagykun-Szolnok Megye Közgyűlése 

felügyeleti szerve 
Jász-Nagykun-Szolnok Megye Közgyűlése 

jogállása 
önálló jogi személyként működő, részben önállóan gazdálkodó költségvetési 

szerv, önállóan gazdálkodó költségvetési szerve a Megyei Múzeumok Igazgatósága 
Szolnok; az intézmény a kiemelt költségvetési előirányzatok felett teljes jogkörrel 
rendelkezik, kivéve a megyei önkormányzat éves költségvetési rendeletében 
meghatározott részelőirányzatokat. 

vezetőjének kinevezési rendje 
Az intézményt egyszemélyi felelős igazgató vezeti, akit a közgyűlés – 

nyilvános pályázat útján – a vonatkozó jogszabályokban meghatározott 
időtartamra bíz meg. 

Az igazgató felett a munkáltatói jogkört, vezetői megbízás, felmentés, 
vezetői megbízás visszavonása, az összeférhetetlenség megállapítása, fegyelmi 
eljárás megindítása, a fegyelmi büntetés kiszabása tekintetében a közgyűlés, az 
egyéb munkáltatói jogokat a megyei közgyűlés elnöke gyakorolja. 

bélyegzője 
Kör alakú, közepén a Magyar Köztársaság címerével, a címer fölött 

félkörívben kétsorosan a 

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Verseghy Ferenc Könyvtár és Művelődési Intézet 

a címer alatt a 

* Szolnok * 

felirattal. 

Az önálló névhasználatra jogosult egység önálló hosszúbélyegzőt 
használhat. 



 

 

Az intézmény helye a hálózati rendszerben 

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Verseghy Ferenc Könyvtár és Művelődési 
Intézet a megye önkormányzati könyvtárainak hálózati (módszertani és 
szolgáltató), valamint önkormányzati művelődési intézményeinek szakmai 
tanácsadó és szolgáltató központja. 



 

 

Az intézmény küldetésnyilatkozata 

könyvtári területen 
A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Verseghy Ferenc Könyvtár és Művelődési 

Intézet könyvtára a megye legnagyobb közgyűjteményeként felelős a nemzeti és 
egyetemes könyvtári dokumentumvagyonhoz való hozzáférést biztosító 
szolgáltatások nyújtásáért Jász-Nagykun-Szolnok megyében. 

A nemzeti könyvtár mellett egyedüli felelősségünk a megyében keletkezett 
és a megyére vonatkozó dokumentumok gyűjtése, feltárása, szolgáltatása és 
megőrzése az utókor számára. 

közművelődési területen 
Megyei közművelődési szakmai tanácsadó és szolgáltató intézményként 

fontos feladatának, küldetésének tekinti, hogy a közművelődés szereplőit - a 
települési önkormányzatokat, közművelődési intézményeket, valamint a 
tevékenységet végző valamennyi szervezetet, közösséget - minden rendelkezésére 
álló eszközzel, és folyamatosan fejlesztett szakmai szolgáltatásaival segítse. 

Közművelődési tevékenysége kiterjed az amatőr művészeti mozgalom 
szervezésére, a kulturális információáramlás szervezeti kialakítására és 
működtetésére; felnőttképzési szolgáltatások nyújtására, szakmai képzések 
szervezésére. 

A megyei közművelődés hálózatán keresztül humánszolgáltatói szerepet tölt 
be, ezért tevékenységét a partneri igények alapján végzi, miközben az 
elégedettség növelésére törekszik. Ennek érdekében minőségirányítási rendszert 
épít ki. 

Munkáját szolgálatnak tekinti és a közművelődés iránt elkötelezetten végzi. 



 

 

3. Az intézmény feladatai 

A 1997. évi CXL. törvény alapján 

Könyvtári feladatok 

55. § 
(1) A nyilvános könyvtár alapfeladatai: 

a) a fenntartó által kiadott alapító okiratban és a szervezeti és 
működési szabályzatban meghatározott fő céljait nyilatkozatban 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. 
(2) A fenntartó kiegészítő feladatokat is meghatározhat. 

65. § 
(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. 

66. § 
A megyei könyvtár a megye egész területére vonatkozóan az 55. § (1) 

bekezdésében és a 65. § (2) bekezdésében foglaltakon túl 
a) ellátja a kötelespéldányokkal és a könyvtárközi 

dokumentumellátással kapcsolatos feladatokat, 
b) szervezi a területén működő könyvtárak együttműködését, 
c) végzi, illetőleg szervezi a megye nemzeti és etnikai kisebbségéhez 

tartozó lakosainak könyvtári ellátását, 
d) a települési könyvtárak tevékenységét segítő szolgáltatásokat 

nyújt, 
e) szervezi a megyében működő nyilvános könyvtárak statisztikai 

adatszolgáltatását, 
f) végzi az iskolán kívüli könyvtári továbbképzést és szakképzést. 

Közművelődési feladatok 

85. § 
A megyei (fővárosi) önkormányzat a közművelődési szakmai tanácsadás és 

szolgáltatás feladatkörében 
a) elősegíti a területén működő települési önkormányzatok, nemzeti 

és etnikai kisebbségi önkormányzatok és a megye területén működő 
közművelődési szervezetek művelődési céljainak megvalósulását, 

b) együttműködik a közművelődési szakmai tanácsadó és szolgáltató 
szervvel, az országos szakmai érdek-képviseleti szervezetekkel, 



 

 

c) közművelődési tevékenységgel összefüggő elemzéseket és fejlesztő 
programokat készít és hasznosít, 

d) részt vesz a térség nemzetközi, országos, megyei közművelődési 
rendezvényeinek szervezésében, gondozza a kistérségi, megyei, regionális, 
országos és nemzetközi kulturális kapcsolatokat, 

e) gyűjti és összesíti a közművelődési információkat, megyei 
(fővárosi) adattárat kezel, 

f) elősegíti a megye (főváros) környezeti, művészeti, közművelődési 
értékeinek, sajátosságainak bemutatását, 

g) végzi a közművelődési tevékenységek szervezőinek, vezetőinek 
szakmai képzését és továbbképzését. 

86. § 
A megyei (fővárosi) önkormányzat a 85. § alapján rendeletben határozza 

meg: 
a) közművelődési szakmai tanácsadó és szolgáltató feladatait, 

intézményi szervezeti kereteit, formáit, költségvetési támogatását, 
b) a szakmai tanácsadás és a szolgáltatások díjköteles és 

díjmentességi körét. 

A megyei közművelődési szaktanácsadás és közművelődési szolgáltatás 
alapfeladatai az 1997. évi CXL. törvény 86. §-a alapján megalkotott 10/2008. (IV. 
30.) KR. rendelet alapján 

A megyei közművelődési szakmai tanácsadás alapfeladatai 

 önkormányzatok, intézmények, művelődő közösségek, civil 
közművelődési szervezetek szakszerű, rendszeres informálása, 

 az ágazati, a megyei, a helyi közművelődés irányításához és 
igazgatásához, döntések előkészítéséhez megyei tények, 
tendenciák, fejlesztési alternatívák, szakmai érvek biztosítása, 

 szakmai képzés, -továbbképzés a fő- és részfoglalkozású 
munkatársak részére, 

 hagyományőrző, amatőr művészeti közösségek, civil művelődési 
szervezetek számára szakmai és fejlesztő lehetőségek kínálatának 
megteremtése, 

 régiós, megyei, helyi közművelődési programok, közösségfejlesztő 
alternatívák kimunkálása, 

 helyi kulturális értékek feltárása, védelme, közismertté tételének 
segítése, 

 a közművelődési és közoktatási intézmények együttműködésének 
és a többfunkciós művelődési intézmények tevékenységének 
segítése, 

 közművelődési módszerek, eszközök, eljárások megismertetése, 
terjesztése, 

 egyéni szakmai tanácsadás. 

A közművelődési szolgáltatás alapfeladatai 

 önkormányzatok, kistérségi társulások közművelődési 
szolgáltatásainak segítése, 

 művelődésigazgatási döntésekhez alapozó, előkészítő elemzések, 
összegzések készítése, 

 rendszeres közművelődési információs tevékenység, 

 megyei közművelődési adattár és címtár, számítógépes információs 
rendszer működtetése, fejlesztése, 



 

 

 a megyei közművelődési kiadványok késztése és terjesztése, 

 a felnőttek képzése, továbbképzése, 

 amatőr művészeti csoportok, hagyományőrző művelődő 
közösségek bemutatóinak, bemutatkozásainak, minősítéseinek 
szervezése, 

 az amatőr művészeti csoportok műsorainak nyilvántartása és 
ajánlása, 

 felkérésre közreműködés országos tehetségkutató versenyek 
szervezésében és lebonyolításában, 

 szakmai táborok szervezése, 

 részvétel a kulturális, közművelődési nagyrendezvények 
előkészítésében, szervezésében, lebonyolításában,  

 művelődési szolgáltatások hírelése és közvetítése, 

 közreműködés komplex közösségfejlesztő programok, humán 
erőforrás-fejlesztő kezdeményezések előkészítésében és 
megvalósításában, 

 részvétel a megye országos és nemzetközi kulturális – 
közművelődési kapcsolatainak építésében, csereprogramok 
szervezésében, tájékoztatás megyénk kulturális életéről. 

Feladatok az intézmény alapító okirata alapján 

 A könyvtár Jász-Nagykun-Szolnok megye önkormányzati 
könyvtárainak hálózati (módszertani és szolgáltató), valamint 
önkormányzati művelődési intézményeinek szakmai tanácsadó és 
szolgáltató központja. Nyilvános könyvtár, közszolgálati könyvtári és 
közművelődési intézmény. Megyei könyvtárként részt vesz Szolnok 
város lakosságának könyvtári ellátásában, rendelkezésére áll 
minden érdeklődőnek. Segíti a települési és kisebbségi 
önkormányzatok közművelődési céljai megvalósítását, 
együttműködik a megye területén működő közművelődéssel 
foglalkozó szervezetekkel, kulturális és művészeti civil 
szervezetekkel, valamint országos, régiós és kistérségi 
szervezetekkel. 

 Közművelődési elemzések, fejlesztő programok, felkérésre 
szakvélemények készítése, és szaktanácsadás végzése. 

 A könyvtár állományának folyamatos gyarapítása, különös 
tekintettel a megyei vonatkozású helyismereti anyagokra. 

 A dokumentumok nyilvántartása és feltárása. 

 Számítógépes adatbázisok építése – mind a könyvtári, mind a 
közművelődési területen. 

 A gyűjtemény megőrzése, védelme. A fölöslegessé vált és 
megrongálódott dokumentumok törlése. 

 Felnőtt és gyermek olvasószolgálati tevékenység végzése, 
közigazgatási szakrészleg működtetése. 

 A dokumentumok kölcsönzése, helyben használatának biztosítása, 
másolatszolgáltatás. 

 Könyvtárközi kölcsönzés. 

 Könyvtári ellátórendszer működtetése. 

 Részvétel országos és más különböző szintű területi szolgáltatások 
kialakításában és nyújtásában. 

 Partneri részvétel Európai Uniós és más fejlesztési pályázatokban, 
szakmai pályázatok koordinálása, lebonyolítása. 



 

 

 Nemzetközi, országos, regionális, megyei és kistérségi szintű 
közművelődéssel és felnőttképzéssel összefüggő rendezvények, 
szakmai konferenciák, találkozók szervezése és segítése. 

 A köteles példányokkal kapcsolatos feladatok ellátása. 

 Az országos és nemzetközi könyvtári információs szolgáltatások 
közvetítése. 

 Kulturális tevékenység, az olvasás, az információhordozók 
használatának népszerűsítése, a felhasználók képzése. 

 Tájékoztatás, irodalomkutatás. 

 Helyismereti, közéleti, közhasznú információk nyújtása. 

 Bibliográfiák készítése. 

 A tudományos jellegű szakmai és helyismereti kutatómunka 
végzése. 

 A hátrányos helyzetű rétegek (vakok, csökkent látásúak, 
mozgáskorlátozottak stb.) könyvtári ellátása. 

 Nemzeti és etnikai kisebbséghez tartozó megyei lakosok könyvtári 
ellátásnak megszervezése ill. elvégzése. 

 Közösségi foglalkozások (irodalmi rendezvények, olvasótáborok, 
iskolai foglalkozások, klubok) szervezése, a megye környezeti, 
művészeti, közművelődési értékeinek, sajátosságainak bemutatása. 

 Könyvtári kiadványok, módszertani füzetek, megyei könyvtári és 
közművelődési statisztikák szerkesztése, elemzések készítése. 

 A megye önkormányzati fenntartású nyilvános könyvtárainak, 
illetve művelődési intézményeinek módszertani segítése, szakmai 
gondozása, együttműködésük megszervezése. 

 A megyében működő nyilvános könyvtárak és művelődési házak 
statisztikai adatszolgáltatásának megszervezése, gyűjtése és 
összesítése. 

 A felnőttképzéssel összefüggő engedélyek, nyilvántartások, 
jelentési és vizsgakötelezettségi statisztikai feladatok ellátása. 

 Tanfolyamok szervezése állampolgárok számára. 

 Könyvtári szakfelügyelet működtetése. 

 A megye könyvtárosainak szakmai képzése, továbbképzése, 
számukra tapasztalatcserék, szakmai és szakmai érdekvédelmi 
tanácskozások rendezése, illetve együttműködés az országos, 
regionális, megyei és települési közművelődési, könyvtári és 
felnőttoktatással foglalkozó állami és társadalmi intézményekkel, 
szervezetekkel. 

 Közművelődést érintő alap-, tovább- és átképzések, képesítést adó 
tanfolyamok, vizsgák szervezése, felkérésre a közművelődési 
ügyintézők általános és szakképzésének bonyolítása. A civil 
szervezetek képzéseinek, megyei gyűjtőkörű programjainak 
segítése. 

 Az iskolán kívüli könyvtári továbbképzés és szakképzés szervezése. 

 Nemzetközi szakmai kapcsolatok ápolása. 

 Részvétel az országos dokumentum-ellátás rendszerében. 

 Tartalomszolgáltatás az Interneten. 

 A „Verseghy-kultusz” ápolása, az életmű gondozása. 

 Európai Információs Pont és Regionális Kulturális Iroda 
működtetése. 



 

 

A feladatok felsorolása a TEÁOR és pénzügyi szakfeladat számok szerint 

Az intézmény alaptevékenysége (feladatai) 

 T 92.51 Könyvtári, levéltári tevékenység 

 92312-7 Közművelődési könyvtári tevékenység 

 T 92.31 Alkotó és előadóművészet 

 92181-5 Művelődési központok, házak tevékenysége 

 92601-8 Máshová nem sorolt kulturális tevékenység 

Az intézmény kiegészítő, kisegítő jellegű tevékenységei 

 T 80.42 Máshová nem sorolt felnőtt- és egyéb oktatás 

 80402-8 Iskolarendszeren kívüli szakmai oktatás, vizsgáztatás 

 80401-7 Iskolarendszeren kívüli nem szakmai oktatás, vizsgáztatás 

 92171-6 Egyéb művészeti tevékenység 

 22111-5 Könyv- és zeneműkiadás 

 T 70.20 Ingatlan bérbeadása, üzemeltetése 

 70101-5 Saját vagy bérelt ingatlan hasznosítása 

 75177-9 Szakmai tevékenységet irányító és kisegítő szolgáltatás 
(módszertani feladatok) 

 75195-6 A szórakozás, kultúra, sport ágazatban végzett kiegészítő 
tevékenységek 

 75192-2 Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulás 
elszámolása 

A feladatellátást meghatározó dokumentumok 

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés 10/2008.(IV. 30.) KR sz. 
rendeletének 1. sz. melléklete (A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Verseghy Ferenc 
Könyvtár és Művelődési Intézet könyvtárhasználati szabályzata); 

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés 10/2008. (IV. 30.) KR sz. 
rendeletének 2. számú melléklete (A megyei közművelődési szakmai tanácsadás 
és szolgáltatás feladatai és formái); 

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés 10/2008. (IV. 30.) KR sz. 
rendeletének 3. számú melléklete (Jegyzék a megyei közművelődési szakmai 
tanácsadás és szolgáltatások díjmentes és díjköteles köréről) 

A könyvtári feladatellátásra vonatkozó egyéb szabályok 

A könyvtár gyűjtőköre 

 a magyarul megjelenő könyvtári dokumentumok teljessége; 

 a Magyarországon megjelenő könyvtári dokumentumok teljessége; 

 a világnyelveken – vagy azok egyikén – a legfontosabb lexikonok, 
kézikönyvek illetve tájékoztató kiadványok, valamint a legfontosabb 
folyóiratok, adatbázisok – válogatással. 

A könyvtári állomány nyilvántartása 
Az állomány-nyilvántartás a mindenkori pénzügyi nyilvántartási 

kötelezettségeknek megfelelően történik, a könyvtári dokumentumok egyedi 
és/vagy összesített nyilvántartásba kerülnek bevételezésre. 

A könyvtári állomány feltáró eszközei 
Az intézmény a teljes könyvtári állományát tartalmi és formai 

vonatkozásban feldolgozva tárja az olvasók elé. 



 

 

A tartalmi és formai feltárás eszköze minden könyvtárszakmai 
vonatkozásban a könyvtár integrált számítógépes programja. 



 

 

4. Az intézmény szervezeti felépítése 

4.1. Szervezeti egységek 

4.1.1. A szervezeti egységek felsorolása 

A. Igazgatóság 
a. Titkárság 

B. Szakmai szervezeti egységek 
a. Állománygyarapítási és Feldolgozó Osztály, 
b. Felnőttolvasó-szolgálati Osztály, 
c. Gyermekolvasó-szolgálati Osztály, 
d. Közművelődési Osztály, 
e. Kölcsönző és Állomány-nyilvántartó Szolgálati Osztály, 
f. Területi Szolgálati Osztály, 
g. Közigazgatási Szakkönyvtár, 
h. számítástechnikai csoport 

C. Gazdasági szervezeti egység 
a. Gazdasági Osztály 

4.1.2. A szervezeti egységek kapcsolatai 

Az igazgató a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Verseghy Ferenc Könyvtár és 
Művelődési Intézet egyszemélyi felelős vezetője, a munkáltatói jogok gyakorlója. 

Közvetlenül felügyeli a Titkárság, a Közművelődési Osztály, a Területi 
Szolgálati Osztály, a Gazdasági Osztály és a szakmai igazgatóhelyettes munkáját. 

A szakmai szervezeti egységek szakmai munkájának koordinálását, a 
Közigazgatási Szakkönyvtár és a számítástechnikai csoport munkájának a 
szervezését – az igazgató jóváhagyásával – a szakmai igazgatóhelyettes végzi. 

4.1.3. A szervezeti egységek együttműködésének formális lehetőségei 

4.1.3.1. Munkaértekezlet 

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Verseghy Ferenc Könyvtár és Művelődési 
Intézet évente legalább egy alkalommal éves beszámoló és munkaterv 
véleményező munkaértekezletet tart, melyre meghívást kap az intézmény 
valamennyi dolgozója. 

A munkaértekezletet az intézmény igazgatója hívja össze. Az értekezleten 
évente legalább egy alkalommal sor kerül az intézmény előző évi munkájának 
értékelésére (a szakmai igazgatóhelyettes és az önálló vezetővel rendelkező 
szakmai szervezeti egységek vezetőinek előzetesen véleményezése alapján) és a 
következő évi munkaterv ismertetésére. 

Az intézmény dolgozóinak a beszámolóval és éves munkatervvel 
kapcsolatban véleményezési joguk van, hozzászólásaikat jegyzőkönyvbe kell 
rögzíteni. 

Az Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Verseghy Ferenc Könyvtár és Művelődési 
Intézet szintén évente, tűz- és munkavédelmi oktatás céljából egy 
munkaértekezletet tart. Ez a tűz- és munkavédelemmel kapcsolatos kérdések 
fóruma. 



 

 

4.1.3.2. Vezetői értekezlet 

Az intézmény belső életének igényei szerint az intézmény igazgatója, mint 
egyszemélyi felelős vezető rendszeres vezetői értekezletet hív össze. A vezetői 
értekezletre meghívást kap a szakmai igazgatóhelyettes, minden önálló vezetővel 
rendelkező szakmai szervezeti egység vezetője, az intézmény szakszervezeti 
vezetője és a Közalkalmazotti Tanács megbízottja. 

A vezetői értekezlet témája bármilyen, az intézmény életét érintő kérdés 
lehet. 

A vezetői értekezleten felmerülő kérdésekben a meghívottaknak 
véleményezési joguk van, hozzászólásaikat jegyzőkönyvbe kell rögzíteni. 

4.1.3.3. Szakmai megbeszélések 

Az intézmény szakmai igazgatóhelyettese, az önálló vezetővel rendelkező 
szervezeti egységek vezetői bármikor kezdeményezhetik szakmai megbeszélés 
összehívását. 

A megbeszélésre meghívást kap a szakmai kérdésben érintett valamennyi 
dolgozó és azon kifejtheti véleményét. 

Több szervezeti egységet érintő szakmai kérdésben a szakmai 
igazgatóhelyettesnek, egy szakmai szervezeti egységen belül felmerült kérdésben 
a szervezeti egység vezetőjének van döntési joga. 

4.1.3.4. Koordinációs megbeszélések 

Az intézmény munkatervében szereplő vagy egyéb aktuális feladatok 
megoldása érdekében a feladat megoldásában részt vevők számára a projekt 
vezetője értekezletet hív össze, ahol döntenek az elvégzendő munkáról és 
felosztják egymás között a feladatokat, értékelik az elvégzett munkát. 

4.1.3.5. Közbeszerzési Bizottság 

Az intézmény a jogszabályban meghatározott feladatok ellátása esetében 
közbeszerzést folytat le. A közbeszerzés az intézmény Közbeszerzési Szabályzata 
szerint bonyolítható le. A közbeszerzésben az igazgató munkáját Közbeszerzési 
Bizottság segíti. A Közbeszerzési Bizottság tagjai az eljárást megelőzően 
vagyonnyilatkozatot tesznek. 



 

 

4.2. A szervezeti egységek feladatai 

4.2.1. Igazgatás 

Az intézmény irányításának, igazgatásának ellátása. Személyzeti, 
munkaügyi, szociális ügyek lebonyolítása. A munkavédelem, tűzvédelem, 
vagyonvédelem kérdéseinek megoldása. 

A törvényesség biztosítása az intézmény egész tevékenységében. 

4.2.2. Titkárság 

Feladata az irányítással, igazgatással összefüggő levelezés leírása. Iktatás, 
postázás és leírói feladatok elvégzése az intézmény minden részlegének igénye 
szerint. Irattározás, az irattár gondozása. 

A kötelespéldányok beszolgáltatása. 

4.2.3. Állománygyarapítási és Feldolgozó Osztály 

Alapvető feladata az intézmény dokumentumgyűjteményének gyarapítása 
az egyes állományok, dokumentum osztályok tartalmának figyelemmel kísérése. 

Az állománybavétel, a feldolgozás, az apasztás munkafolyamatainak 
lebonyolítása, az intézmény által használt integrált könyvtári rendszer katalógus 
moduljának gondozása, a raktári katalógus építése. Végzik a könyvek analitikus 
feltárását a helyismereti gyűjtemény számára. 

A könyvpiaci kínálat figyelemmel kísérése. 
A szervezeti egység közreműködik az intézmény területi szolgálati 

tevékenységében. 
Közreműködik a Szervezeti és Működési Szabályzat 3. fejezetében felsorolt 

könyvtári feladatok ellátásában. 

4.2.4. Felnőttolvasó-szolgálati Osztály 

Feladata az intézmény használóinak tájékoztatása, ellátása könyvtári 
dokumentumokkal. 

Közreműködik a dokumentumok beszerzésében, a szolgáltatások 
kialakításában. 

Az osztály felelős a könyvtári dokumentumok elhelyezésének rendjéért a 
kölcsönzői terekben és a raktárakban. 

Hatékony tájékoztatási szolgáltatásokat működtet részben más könyvtárak 
szolgáltatásainak közvetítésével, dokumentumainak kölcsönzésével, önálló 
kiadványok szerkesztésével. 

Rendezvényeket szervez. 
Gyarapítja, feltárja, kezeli az intézmény hírlap- és folyóirat-állományát. 
Kezeli az intézmény könyvtári különgyűjteményeit. 
A helyismereti könyvtáros munkatársak irányításával részt vesz a folyóirat-

figyelésben. 
A helyismereti területen ellátja a megyére vonatkozó dokumentumok 

gyűjtését, feldolgozását, szolgáltatását. Elvégzi a kötelespéldány gyűjtésből a 
könyvtárra háruló feladatokat. Helyismereti irodalomfigyelést végez, megyei 
vonatkozású adatbázisokat épít. 

A szervezeti egység közreműködik az intézmény területi szolgálati 
tevékenységében, elvégzi a könyvtárközi kölcsönzéssel kapcsolatos feladatokat. 

Befogad a tevékenységének hatékonyságát növelő külső szervek által 
működtetett információs egységeket (Europe Direct, GatewayUK, etc.) 



 

 

Közreműködik a Szervezeti és Működési Szabályzat 3. fejezetében felsorolt 
könyvtári feladatok ellátásában. 

4.2.5. Gyermekolvasó-szolgálati osztály 

Feladata a 16 éven aluli olvasók könyvtári ellátása, tájékoztatása, a 
gyermekkönyvtári állomány gyarapítása, gondozása, nyilvántartása, feltárása, a 
megyeszékhely és a megyebeli települések 16 éven aluli lakosságának könyvtári 
ellátásának segítése, gondozása, kapcsolattartás a megye 
gyermekkönyvtárosaival. 

Legfontosabb feladata az olvasóvá nevelés segítése, a könyvtárhasználati 
készségek, jártasság kialakítása foglalkozásokkal, rendezvényekkel, a kiemelten 
kezelendő olvasói rétegek kiszolgálásával. 

Közreműködik a Szervezeti és Működési Szabályzat 3. fejezetében felsorolt 
könyvtári feladatok ellátásában. 

4.2.6. Közművelődési Osztály 

Szaktanácsadói feladatellátás, módszertani szolgáltatások nyújtásával segíti 
a települési önkormányzatokat, közművelődési intézményeket, valamint a 
tevékenységet végző valamennyi szervezetet, közösséget, szakmai munkájuk 
eredményességének feltárásában, elemzésében, értékelésében, s a 
továbbfejlődésüket biztosító feladataik kijelölésében, művelődési céljaik 
megvalósulásában. 

Szakmai véleményeket, ajánlásokat készít a fenntartók, intézmények, 
kulturális szervezetek kérésére. 

Részt vesz nemzetközi, országos, regionális, megyei kistérségi 
közművelődési, amatőr művészeti rendezvények szervezésében, kulturális 
kapcsolatok gondozásában, elősegíti a környezeti, művészeti, közművelődési 
értékek, sajátosságok bemutatását. 

Szakmai képzéseket, továbbképzéseket szervez a közművelődési 
tevékenységek szervezői, vezetői részére. 

Kistérségi megyei, regionális, országos és közművelődési információkat 
gyűjt, megyei adattárat kezel. 

Megyei közművelődési statisztikai adatgyűjtést végez az ágazati 
minisztérium megbízásából.  

Megyei szakmai információs, tájékoztató kiadványt készít Hírmondó névvel. 
Ellátja a Szervezeti és Működési Szabályzat 3. fejezetében felsorolt 

közművelődési feladatokat. 

4.2.7. Kölcsönző és Állomány-nyilvántartó Szolgálati Osztály 

Feladata az olvasói nyilvántartások vezetése, a könyvtári dokumentumok 
kölcsönzésének, visszavételének intézése, az ebből következő feladatok 
(beiratkozás, felszólítás, perlés stb.) elvégzése. 

Pénzügyi nyilvántartások kezelése, a nyugtaadási, számlaadási kötelezettség 
ellátása. 

Vezetőjük szervezi a ruhatárosok munkáját; ő felelős a „Hírlapolvasó – 
közhasznú információs” rész működéséért. 

Statisztikai adatgyűjtést végez a főhatóság megbízásából. 
Közreműködik a Szervezeti és Működési Szabályzat 3. fejezetében felsorolt 

könyvtári feladatok ellátásában. 



 

 

4.2.8. Területi Szolgálati Osztály 

Szakmai-módszertani gondozója a hálózat könyvtárainak. Segíti az 
önkormányzatok könyvtárfenntartó tevékenységét. Összefogja a vidéki 
könyvtárak munkáját, figyelemmel kíséri a könyvtárosok szakmai törekvéseit. 

Segíti a könyvtári szolgáltatások kialakítását, a könyvtárak társadalmi 
szerepének bővülését. 

Segíti a minisztériumi pályázatokat a törvényben meghatározott 
adatösszesítések elvégzésével. 

Megyei hatókörű könyvtári rendezvények szervezése, lebonyolítása, ezzel 
kapcsolatban pályázatok írása, lebonyolítása, az elszámolások előkészítése. 

Könyvtári ellátórendszert működtet. 
Ellátja a könyvtári szakfelügyelet feladatait. 
Módszertani, statisztikai összeállításokkal, tanfolyamokkal, 

szaktanfolyamokkal, rendezvényekkel segíti a hálózati tevékenységet. 
Statisztikai adatgyűjtést végez a főhatóság megbízásából. 
Közreműködik a Szervezeti és Működési Szabályzat 3. fejezetében felsorolt 

könyvtári feladatok ellátásában. 

4.2.9. Közigazgatási Szakkönyvtár 

A közigazgatás és a jog szakirodalmát nyújtja az érdeklődő olvasóknak. A 
megyei önkormányzat számára hivatali könyvtárként működik. Munkáját önálló 
szervezeti és működési szabályzat szerint végzi a munkatervben megfogalmazott 
keretek között. 

Közreműködik a Szervezeti és Működési Szabályzat 3. fejezetében felsorolt 
könyvtári feladatok ellátásában. 

4.2.10. Számítástechnikai csoport 

Feladata az intézmény minden részlegében kialakítani a számítástechnikai 
feltételeket, közreműködni a számítástechnikai szolgáltatások kialakításában, 
adaptálásában, működtetésében. 

Részt vesz (igény szerint) a megye könyvtárainak, közművelődési 
intézményeinek számítógépes munkáiban, a könyvtárosok, közművelődési 
szakemberek felkészítésében a számítógéppel végzett feladatok ellátása 
érdekében. 

4.2.11. Gazdasági Osztály 

Az intézmény részben önálló gazdálkodó. A gazdálkodás során jelentkező 
feladatokat a Megyei Múzeumok Igazgatósága (Szolnok, Kossuth tér 4.), a 
Verseghy Ferenc Könyvtár és Művelődési Intézet (Szolnok, Kossuth tér 2.), a 
Levéltár (Szolnok, Pozsonyi u. 40-42.) és a Pedagógiai Intézet, Pedagógiai 
Szakmai és Szakszolgálat (Szolnok, Mária u. 19.) között 2008. január 1-jén 
hatályba lépett Együttműködési megállapodás szabályozza. 



 

 

4.3. A vezetők feladat- és hatásköre 

Az intézmény vezetői felelnek azért, hogy az intézmény a feladatait a kor 
színvonalán lássa el, a mindenkor általános jogszabályi és költségvetési keretek 
között. 

2007. évi CLII. tv. (egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről) 
értelmében a vezetők valamennyien vagyonnyilatkozat-tételre kötelezettek. 

4.3.1. Igazgató 

Az intézmény egyszemélyi felelős vezetője. Az önkormányzati 
képviselőtestület által elfogadott vezetői program alapján az intézmény 
funkcióival összhangban tervezi, szervezi, irányítja és ellenőrzi az intézmény egész 
tevékenységét. 

4.3.1.1. Feladatai 

 Koordinálja az intézmény gazdasági és szakmai tevékenységét az 
intézmény eredményes működése érdekében. 

 A személyi és tárgyi feltételek megteremtésével elősegíti az 
intézmény szakmai tevékenységének fejlesztését. Szervezi az 
intézmény hálózati szerepkörének megfelelő kapcsolatok 
kialakítását, elősegíti az igényelt szolgáltatások megszervezését 
mind a hálózat intézményei, mind annak saját használói számára. 

 Képviseli az intézményt a felügyeleti szervek előtt és külső 
kapcsolataiban. 

 az igazgató biztosítja, az államháztartási törvényben előírt szabály 
teljesülését: „A költségvetési szerv a jóváhagyott előirányzatokon 
belül –beleértve a létszámkeretet is – köteles gazdálkodni.” 

 gondoskodik az intézmény elemi költségvetésének, munka- és 
felújítási tervének elkészítéséről és végrehajtásáról; a belső 
szabályzatok hatályba léptetéséről. 

 A fenntartó által kért jelentések elkészítését biztosítja. 

 Irányítja a könyvtár személyügyi munkáját és elkészíti a közvetlenül 
hozzátartozó vezetők és beosztottak munkaköri leírásait. 

 Jóváhagyja a dolgozók munkaköri leírásait. 

 Elkészíti a dolgozók minősítését. 

 Közvetlenül irányítja az igazgatói titkárságot, a Művelődési és 
Területi Szolgálati Osztály munkáját. 

 Az igazgató köteles szabályozni a szabálytalanságok kezelésének 
eljárásrendjét. 

 Az intézmény felelős vezetőjeként köteles elkészíteni az intézmény 
ellenőrzési nyomvonalát; biztosítja a FEUVE rendszer által 
meghatározott feladatok elvégzését. 

 Az igazgató köteles a kockázati tényezők figyelembevételével 
kockázatelemzést végezni, és kockázatkezelési rendszert 
működtetni. 

 Az intézmény vezetője az éves költségvetési beszámoló keretében 
beszámol az intézmény folyamatba épített, előzetes és utólagos 
vezetői ellenőrzésének, valamint belső ellenőrzésének 
működtetéséről. 



 

 

4.3.1.2. Hatásköre 

 Az intézmény valamennyi dolgozója fölött gyakorolja a munkáltatói 
jogokat. 

 Dönt a kinevezés, jutalmazás, kitüntetésre való felterjesztés, 
munkáltatói lakástámogatás, fizetési előleg, tanulmányi támogatás, 
képzésben és továbbképzésben való részvétel, rendkívüli szabadság 
ügyében, a vezetői értekezlet, ill. az érdekképviseleti szervek 
véleményezésének figyelembe vételével. 

 Intézményi ügyekben történő levelezésben kizárólagos aláírási joga 
van. 

 Felelős kiadóként jegyzi az intézmény kiadványait. 

4.3.1.3. Felelőssége 

kiterjed: 

 A költségvetési szerv vagyonkezelésébe, használatába adott vagyon 
rendeltetésszerű igénybevételére. 

 Az alapító okiratban előírt tevékenységek jogszabályban 
meghatározott követelményeknek megfelelő ellátására. 

 Az intézmény gazdálkodásában a szakmai hatékonyság és a 
gazdaságosság követelményeinek érvényesítésére. 

 A tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettség 
teljesítésére, annak teljességére és hitelességére. 

 A folyamatba épített, előzetes és utólagos vezetői ellenőrzés, 
valamint a belső ellenőrzés megszervezésre és hatékony 
működtetésére. 

 Az intézmény költségvetési kereteinek a betartására. 

 Az önkormányzati tulajdon védelmére. 

 Az intézmény szabályzatainak aktualizálására. 

 Az intézményre vonatkozó munka- és tűzvédelmi előírások 
betartására. 

4.3.2. Szakmai igazgatóhelyettes 

Feladata az igazgató belső koordináló munkájának segítése tervek, 
javaslatok kidolgozásával, a belső szakmai tevékenység megszervezésével. 

4.3.2.1. Feladatai 

 A szakmai fejlesztések lépéseinek kimunkálása, az egyes szervezeti 
egységek tevékenységének összehangolása, a szakmai változtatások 
következetes véghezvitele a könyvtár érintett egységeiben. 

 A szakmai szabályzatok, útmutatók elkészítése, folyamatos 
aktualizálása. 

 Az éves beszámoló és munkaterv tervezetének elkészítése. 

 A könyvtár tudományos tevékenységének szervezése, a megyében 
közösen kifejlesztett szolgáltatások koordinálása 

 Az intézmény munkabiztonsági és munkavédelmi felelősi 
feladatainak ellátása. 

 Részvétel a minőségfejlesztéssel kapcsolatos feladatok ellátásában 
és a minőségfejlesztés programját irányító munkacsoportban. 

 Az intézmény interneten keresztül igénybe vehető szolgáltatásainak 
fejlesztése, szervezése. 



 

 

 Havi rendszerességgel megjelenő elektronikus hírlevél összeállítása, 
közzététele. 

4.3.2.2. Hatásköre 

 Az igazgató távolléte esetén biztosítja az intézmény folyamatos 
működését, a határidőkhöz kötődő feladatok teljesítését. 

 A tervezett költségvetési előirányzatokat meg nem haladó és 
munkajogi következményekkel nem járó ügyek intézését végzi. 

4.3.2.3. Felelőssége 

kiterjed: 

 Az igazgató távollétében, illetve saját feladatkörében – az igazgató 
felhatalmazása alapján – az intézmény külső szerveknél, 
intézményeknél való képviseletére. 

 A vfmk.hu tartományon belül megjelenő tartalmak aktualitására, 
jogszerűségére. 

 Az intézmény szakmai munkájára. 

4.3.3. Egyéb vezetők 

4.3.3.1. Az Állománygyarapítási és Feldolgozó Osztály vezetője 

Feladatai: 

 A gyarapítás koordinálása a szolgáltatást végző osztályok és 
személyek között. 

 A számítógépes feldolgozás irányítása. 

 Az állománygyarapítás és feldolgozás munkafolyamataival 
kapcsolatos belső szabályzatok elkészítése, folyamatos 
karbantartása. 

 Az osztály állandó dolgozói munkaköri leírásának elkészítése és 
gondozása, 

 Éves munkaterv összeállítása, az előző év munkájáról beszámoló 
jelentés készítése. 

 A munkahelyi fegyelem, valamint az osztályra vonatkozó 
balesetvédelmi és tűzrendészeti szabályok betartatása. 

Hatásköre 

 Engedélyezi és nyilvántartja az osztály dolgozóinak munkahelyről 
való eltávozását (kilépését) és az éves rendes szabadság kivételét. 

 Az intézményt az igazgató megbízása szerint képviseli 
tanácskozásokon, rendezvényeken. 

Felelőssége 

 A könyvtár dokumentumvagyona fejlesztésének folyamatos 
figyelemmel kísérése. 

 A dokumentum-beszerzési keret betartása, időarányos 
felhasználása. 

 A feldolgozó munka szakmai minőségének biztosítása. 



 

 

 Az intézményi szabályzatokban meghatározottak és a munkahelyi 
fegyelem betartatása. 

 A munkaköri leírásokban rögzített feladatok maradéktalan 
végrehajtása. 

4.3.3.2. A Felnőttolvasó-szolgálati Osztály vezetője 

Feladatai 

 Koordináció az osztályok között, különös tekintettel az 
állománygyarapítás és feldolgozás munkafolyamataira. 

 Kapcsolattartás a felső- és középfokú oktatási intézmények 
pedagógusaival. 

 Az osztály állandó dolgozói munkaköri leírásának elkészítése és 
gondozása. 

 Éves munkaterv összeállítása, az előző év munkájáról beszámoló 
jelentés és olvasószolgálati statisztikák készítése. 

 A szombati olvasószolgálati ügyelet éves ütemtervének kidolgozása 
és ellátása. 

 Rendezvények szervezése. 

 A munkahelyi fegyelem, valamint az osztályra vonatkozó 
balesetvédelmi és tűzrendészeti szabályok betartatása. 

Hatásköre 

 Engedélyezi és nyilvántartja az osztály dolgozóinak munkahelyről 
való eltávozását (kilépését) és az éves rendes szabadság kivételét. 

 Az intézményt az igazgató megbízása szerint képviseli 
tanácskozásokon, rendezvényeken. 

Felelőssége 

 A felnőtt olvasók színvonalas kiszolgálásának biztosítása. 

 Az ügyeleti rend megszervezése, betartatása. 

 Az intézményi szabályzatokban meghatározottak és a munkahelyi 
fegyelem betartatása. 

 A munkaköri leírásokban rögzített feladatok maradéktalan 
végrehajtása. 

4.3.3.3. A Gyermekolvasó-szolgálati Osztály vezetője 

Feladatai 

 Koordináció az osztályok között, különös tekintettel az 
állománygyarapítás és feldolgozás munkafolyamataira. 

 Kapcsolattartás az alapfokú oktatási intézmények pedagógusaival. 

 Az osztály állandó dolgozói munkaköri leírásának elkészítése és 
gondozása. 

 Éves munkaterv összeállítása, az előző év munkájáról beszámoló 
jelentés és olvasószolgálati statisztikák készítése. 

 A szombati olvasószolgálati ügyelet éves ütemtervének kidolgozása 
és ellátása. 

 Tájékoztató anyagok készítése, PR tevékenység. 

 Pályázatírás, a megnyert pályázatok lebonyolítása, elszámolásuk 
előkészítése. 



 

 

 A munkahelyi fegyelem, valamint az osztályra vonatkozó 
balesetvédelmi és tűzrendészeti szabályok betartatása. 

Hatásköre 

 Engedélyezi és nyilvántartja az osztály dolgozóinak munkahelyről 
való eltávozását (kilépését) és az éves rendes szabadság kivételét. 

 Az intézményt az igazgató megbízása szerint képviseli 
tanácskozásokon, rendezvényeken. 

Felelőssége 

 A gyermekek (0-16 éves korig), elsősorban a 0-12 éves korosztály 
könyvtárhasználóvá nevelésének figyelemmel kísérése. 

 Az ügyeleti rend megszervezése, betartatása. 

 Az intézményi szabályzatokban meghatározottak és a munkahelyi 
fegyelem betartatása. 

 A munkaköri leírásokban rögzített feladatok maradéktalan 
végrehajtása. 

4.3.3.4. A Közművelődési Osztály vezetője 

Feladatai 

 A közművelődési tanácsadó és szolgáltató tevékenység irányítása a 
hatályos jogszabályok alapján. 

 A közművelődési feladatellátásra vonatkozó fejlesztési koncepciók 
megfogalmazása. 

 Az éves munkaterv és beszámoló elkészítése, a feladatok 
megvalósításának szervezése a partneri igények figyelembe 
vételével. 

 A feladatkörébe tartozó belső szabályzatok elkészítése, rendszeres 
felülvizsgálata. 

 A munkatársai munkaköri leírásának elkészítése, a szakmai 
feladatok végrehajtásának ellenőrzése, értékelése, minősítésük 
előkészítése. 

 A dolgozók munkarendjének kialakítása, munkaidejének beosztása. 

 A munkatársai által előkészített, a feladatellátáshoz szükséges 
megbízási szerződések igazolása és igazgatói aláírásra való 
felterjesztése. A szerződésekben foglaltak teljesítésének 
ellenőrzése és igazolása. 

 Hatékony munkakapcsolat kialakítása a helyi és megyei 
közművelődési intézményekkel, a helyi és megyei kisebbségi 
önkormányzatokkal, kulturális civil szervezetekkel és művelődési 
mozgalmakkal. 

Hatásköre 

 Gondoskodik a közművelődési feladatok szakszerű, gazdaságos, a 
jogszabályoknak és belső szabályzatoknak megfelelő teljesítéséről. 

 Folyamatosan nyomon követi, ellenőrzi, és értékeli a munkatársak 
szakmai tevékenységét. 

 Személyre szólóan értékeli a közvetlenül hozzá tartozó munkatársak 
éves munkáját. 



 

 

 Feladatköréhez tartozó területeken jogosult a szakmai feladatok a 
tartalmi munkát és munkaszervezést érintő változtatások, 
fejlesztések kezdeményezésére. 

Felelős 

 A megyei közművelődési szolgáltatások folyamatos fejlesztésének 
figyelemmel kísérése. 

 A közművelődési feladatellátás során a költségvetésben 
meghatározott keretszámok betartásáért. 

 Felelős az osztály pályázati és egyéb bevételei tekintetében a 
szerződésekben rögzített szakmai és pénzügyi kötelezettségek 
teljesítéséért, a pályázati beszámolók, elszámolások határidőre 
történő elkészítéséért. 

 A munkaköri leírásokban rögzített feladatok maradéktalan 
végrehajtása. 

 Az osztály munkájának koordinálásáért. 

4.3.3.5. A Kölcsönző és Állomány-nyilvántartó Szolgálati Osztály vezetője 

Feladatai 

 Az osztály állandó dolgozói munkaköri leírásának elkészítése és 
gondozása. 

 Éves munkaterv összeállítása, az előző év munkájáról beszámoló 
jelentés és olvasószolgálati statisztikák készítése. 

 A szombati olvasószolgálati ügyelet éves ütemtervének kidolgozása 
és ellátása. 

 A munkahelyi fegyelem, valamint az osztályra vonatkozó 
balesetvédelmi és tűzrendészeti szabályok betartatása. 

Hatásköre 

 Engedélyezi és nyilvántartja az osztály dolgozóinak munkahelyről 
való eltávozását (kilépését) és az éves rendes szabadság kivételét. 

 Az intézményt az igazgató megbízása szerint képviseli 
tanácskozásokon, rendezvényeken. 

Felelőssége 

 A könyvtárhasználók gyors, pontos és udvarias kiszolgálásáért. 

 Az ügyeleti rend megszervezése, betartatása. 

 Az olvasók személyes adatainak védelme. 

 Az intézményi szabályzatokban meghatározottak és a munkahelyi 
fegyelem betartatása. 

 A munkaköri leírásokban rögzített feladatok maradéktalan 
végrehajtása. 

4.3.3.6. A Területi Szolgálati Osztály vezetője 

Feladatai 

 Tapasztalatcserék, továbbképzések, szaktanfolyamok szervezése a 
hálózatban, régióban dolgozó könyvtárosok részére. 



 

 

 A megye területén működő könyvtárak együttműködésének 
szervezése. 

 Az ellátórendszer szervezése és irányítása. 

 A megyei statisztikai kiadvány és a Kaptár c. hálózati híradó 
szerkesztése. 

 Éves munkaterv összeállítása, az előző év munkájáról beszámoló 
jelentés és megyei statisztikák készítése. 

 Az osztály állandó dolgozói munkaköri leírásának elkészítése és 
gondozása. 

Hatásköre 

 Engedélyezi és nyilvántartja az osztály dolgozóinak munkahelyről 
való eltávozását (kilépését) és az éves rendes szabadság kivételét. 

 Az intézményt az igazgató megbízása szerint képviseli 
tanácskozásokon, rendezvényeken. 

Felelőssége 

 A megye könyvtári ellátása folyamatos fejlesztésének figyelemmel 
kísérése. 

 Az intézményi szabályzatokban meghatározottak és a munkahelyi 
fegyelem betartatása. 

 A munkaköri leírásban rögzített feladatok maradéktalan 
végrehajtása. 

4.3.3.7. A Gazdasági Osztály vezetője 

Feladata az intézmény gazdálkodásának tervezése, szervezése, 
lebonyolítása. 

A FEUVE, a költségvetési és gazdálkodási szabályzatok előkészítése, 
elfogadtatása. 

Feladatait, hatáskörét és felelősségét a Megyei Múzeumok Igazgatósága 
(Szolnok, Kossuth tér 4.), a Verseghy Ferenc Könyvtár és Művelődési Intézet 
(Szolnok, Kossuth tér 2.), a Levéltár (Szolnok, Pozsonyi u. 40-42.) és a Pedagógiai 
Intézet, Pedagógiai Szakmai és Szakszolgálat (Szolnok, Mária u. 19.) között 2008. 
január 1-jén hatályba lépett Együttműködési megállapodás szabályozza. 

Ezen túl: 

 Engedélyezi és nyilvántartja az osztály dolgozóinak munkahelyről 
való eltávozását (kilépését) és az éves rendes szabadság kivételét. 

 Az intézményt az igazgató megbízása szerint képviseli 
tanácskozásokon, rendezvényeken. 

 Az intézményi szabályzatokban meghatározottak és a munkahelyi 
fegyelem betartatása. 

 A munkaköri leírásban rögzített feladatok maradéktalan 
végrehajtása. 
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