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1. Tárgyévben végzett alapcél szerinti tevékenységek bemutatása

Könyvtári munka
Munkánkat az 1997. évi CLVI. tv. és annak módosításáról szóló 2012. évi CLII. tv. alapján végezzük. Egyre
nagyobbhangsúlytszeretnénkfektetniahagyományoskönyvtárifeladatokontúl aziskolánkívüli nevelésben
és oktatásban.Ennekérdekébenrendhagyóirodalomórákat,ismeretterjesztő és kézműves foglalkozásokat
tartunk. Ezekkel az órákkal az óvódás,a kisiskolás és a középiskoláskorú korcsoportotcéloztuk meg.
A törvény által megfogalmazott 13. §. i) és j) pontjait kiemelt feladatunknak tartjuk:
i) "kulturális, közösségi, közművelődési rendezvényeket és egyéb programokat szervez,
ii) tudás-, információ- és kultúraközvetítő tevékenységével hozzájárul az életminőség javításához, az ország
versenyképességének növeléséhez."
Fő tevékenységünkpostaiés távközlésimunkahelyikönyvtárakműködtetése,ellátása.A MagyarTelekom
Nyrt. 4 telephelyén, a Magyar Posta Zrt. 7 üdülőjében kezelünk könyvtárakat. Ezen felül nyilvános
könyvtáritevékenységetis végzünk,melymunkasoránegyidőbenimmár5. éveaMagyarÍrószövetségközel
120 ezer köteteskönyvtárátés saját nyilvános könyvtárunkatvehetik igénybeaz érdeklődők.. Végezzük
a kölcsönzés, feldolgozás, állománygyarapítás, állományvédelem, raktári rend megtartása feladatait.
Olvasóink nagyjából fele-fele arányban Írószövetségi tagok, illetve a kerület lakói, a postai és távközlési
munkahelyek dolgozói és nyugdíjasai. A kölcsönzést teljes egészében számítógépes adatbázisban végezzük.
Mindkét könyvtár állományát a SZIRÉN integrált könyvtári rendszerben dolgozzuk fel.
Csatlakoztunk a könyvtári ODR Országos Dokumentum-ellátó Rendszerhez. Könyvtárközi kölcsönzés
formájában kérhetnek tőlünk könyveket az ország bármely könyvtárából.

2. Közhasznú tevékenységek bemutatása

2.1. Kultúrális tevékenység

Közhasznú tevékenység megnevezése: Kultúrális tevékenység

Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat,
jogszabályhely:

2011.évi CLXXXIX. tv. Magyarország helyi
Önkormányzatairól 13§ 1bek.(7)

Közhasznú tevékenység célcsoportja: Teljes lakosság

Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma: 36,000

Közhasznú tevékenység főbb eredményei

Stratégiai tervünk alapján újdonságokat vezettünk be. A változtatás, fejlesztés szép eredményeket hozott
számunkra. Rendezvényeinket rendszerbe foglaltuk. Már nem csak a kora esti órákban, hanem a délelőtti
időszakban is foglaltak termeink. Olyan rendezvényeket hoztunk a könyvtárba, amelyek nem kapcsolhatók
kifejezetten könyvtári környezethez, ám hozzáilleszthetők.
2013-ban az előző év célkitűzéseként rendhagyó irodalom órák sorát tudhatjuk magunk mögött.
Óvodás korúak, általános iskolai tanulók és gimnazisták vettek részt különböző óráinkon. 19 alkalommal
szerveztünk foglalkozást csoportoknak, osztályoknak. A felnőttek körében már ismert és kedvelt biblioterápiás
foglalkozást is megismerhették a gimnazisták. 
A gyermekkönyvtári rész fejlesztése folyamatos feladatunk. Könyvek és használati tárgyak kerültek
beszerzésre, melyek praktikusabbá, kényelmesebbé teszik a légkört a gyermekfoglalkozások megtartásához.
Az irodalmi kultúra átadása mellett kapcsolt tevékenységekkel is szolgálunk. Origami hajtogatást tanítunk
a gyerekeknek. További célkitűzésünk a jövőre nézve színházi előadások megtartása könyvtári környezetben,
valamint zenés produkciók daltanulási lehetőséggel párosítva.
Az előző évekhez hasonlóan felolvasóesteket, könyvbemutatókat, kiadói és szerzői esteket szerveztünk.
Biblioterápiás foglalkozáson Sóron Ildikó biblioterapeuta vezetésével minden hónap első csütörtökén vehetnek
részt az érdeklődők. Ezen felül olvasókörünk is havi rendszerességgel gyűjti egybe az érdeklődőket. 
Az előadóink ezeken az esteken lelkes önkéntesek, akik az adott témakör jeles szakértői. Saját szervezésű
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programunk 57 alkalommal volt az idén 1547 fő részvételével. Az Arany János Alapítvánnyal közös
szervezésben szintén voltak rendezvényeink, irodalmi konferenciáink.
Ezekkel a rendezvényekkel célunk, hogy a látogatók idővel olvasóinkká is váljanak. Ennek a 2013-as évben
már mérhető eredményeit látjuk. Tevékenységeinkkel igyekszünk társadalmi környezetünk elvárásaihoz
igazodni.

3. Közhasznú tevékenység érdekében felhasznált vagyon kimutatása

Megnevezés (1000HUF) Vagyonelem
értéke

Felhasználás célja

Vagyonfelhasználás 2013-ban nem történt. 0

Összesen: 0  

4. Cél szerinti juttatások kimutatása

Megnevezés (1000HUF) Előző év Tárgyév

könyvtári szolgáltatás 15 998 0

Összesen: 15 998 0

5. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás

Tisztség (1000HUF) Előző év Tárgyév

Igazgató 3 118 0

Összesen: 3 118 0

6. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges alapadatok

Alapadatok (1000HUF) Előző év Tárgyév

B. Éves összes bevétel 14 446 14 806

ebből:   

C. A személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti
felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. trv. alapján átutalt összeg

90 133

D. Közszolgáltatási bevétel 0 0

E. Normatív támogatás 0 0

F. Az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból nyújtott
támogatás

0 0

G. Korrigált árbevétel [B-(C+D+E+F)] 14 356 14 673

H. Összes ráfordítás (kiadás) 15 998 14 468

ebből:   

I. Személyi jellegű kiadás 10 688 9 282

J. Közhasznú tevékenység ráfordításai 15 998 14 468

K. Adózott eredmény -1 552 338
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Alapadatok (1000HUF) Előző év Tárgyév

L. A szervezet munkájában közreműködő közérdekű önkéntes tevékenységet végző

személyek száma (a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló 2005. évi LXXXVIII.
trv.-nek megfelelően) (fő)

0 0

7. Erőforrás-ellátottság és Társadalmi támogatottság mutatói

Mutató teljesítése
Igen Nem Értéke

Erőforrás-ellátottság mutatói    

Ectv. 32.par.(4) a) [(B1+B2)/2 > 1.000.000,-Ft] X 14 626

Ectv. 32.par.(4) b) [K1+K2 >= 0] X -1 214

Ectv. 32.par.(4) c) [(I1+I2-A1-A2)/(H1+H2) >= 0,25] X 0.55

Társadalmi támogatottság mutatói    

Ectv. 32.par.(5) a) [(C1+C2)/(G1+G2) >= 0,02] X 0.01

Ectv. 32.par.(5) b) [(J1+J2)/(H1+H2) >= 0,5] X 1.00

Ectv. 32.par.(5) c) [(L1+L2)/2 >= 10 fő] X 0

8. Kiegészítő melléklet

8.1. Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

Fő tevékenységünk postai és távközlési munkahelyi könyvtárak működtetése, ellátása. Ezen felül nyilvános
könyvtári tevékenységet is végzünk, mely munka során egy időben kezeljük a Magyar Írószövetség közel 120
ezer kötetes könyvtárát és saját nyilvános könyvtárunkat. Végezzük a kölcsönzés, feldolgozás,
állománygyarapítás, állományvédelem, raktári rend megtartása feladatait. 31 334 kötet van elhelyezve
a könyvtárakban, az állományt folyamatosan frissítjük új könyvekkel, illetve a jelentkező igények szerint.
Letéti ellátás
12 letétünket 2013-ban 466 alkalommal láttuk el 3772 db könyvvel.
Visszavettünk tőlük 615 alkalommal 4422 db könyvet. Volt olyan letétünk, ahol az állomány jó részét sikerült
frissítenünk. A számok ezt jól mutatják.
A Magyar Telekom Nyrt-vel könyvtár működtetési szerződésünk van. Ennek
tartalma szerint heti 2 alkalommal folyik könyvtáros személyes jelenlétével kölcsönzés a vállalat székházában,
heti 1 alkalommal a cég Dob utcai, Fehérvári úti és az Infoparkban lévő munkahelyein.
A Magyar Posta Zrt-vel könyvtárellátási szerződésünk van. E szerint a postás üdülőket látjuk el könyvekkel
az ország különböző régióiban. Öt üdülő téli-nyári nyitva tartású, ide egész évben folyamatosan küldjük az
új könyveket, kettőnél a nyári szezonban van intenzív ellátás.
Továbbra is szerződésben állunk a Zsigmond Király Főiskola könyvtárával, de a könyvellátás minőségében
változott az elmúlt év során. Tanszéki ellátást végzünk, specifikusabb kéréseket teljesítünk.

8.2. Támogatási programok bemutatása

8.2.1. Területi Művelődési Intézmények Egyesületének támogatása

Támogatási program elnevezése: Területi Művelődési Intézmények Egyesületének
támogatása

Támogató megnevezése: Területi Művelődési Intézmények Egyesülete

Támogatás forrása: (X-el jelölve) központi költségvetés X
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önkormányzati költségvetés

nemzetközi forrás

más gazdálkodó

Támogatás időtartama: 2013.01.01-2013.12.31

Támogatás összege (1000HUF) 6,130

-ebből a tárgyévre jutó összeg: 6,130

-tárgyévben felhasznált összeg: 6,130

-tárgyévben folyósított összeg: 5,700

Támogatás típusa: (X-el jelölve) visszatérítendő

vissza nem térítendő X

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése
jogcímenként:

Személyi: 6,130

Dologi:

Felhalmozási:

Összesen: 6,130

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása

Könyvtárunkban rendszeres havi programot az EX LIBRIS Olvasókör és a Biblioterápiás foglalkozások
jelentenek.
Olvasókörünket 2011-ben legaktívabb olvasóink javaslatára hoztuk létre. Az olvasáson túl szeretettek volna
megismerkedni egyes művekkel részletesebben, akár a szerzőn vagy a témát jól ismerő szakember révén.
Ennek biztosítunk lehetőséget havi rendszerességgel és néha igen nagy látogatottsággal. Olvasóköri tagjaink
igen aktívak,. A 2013-as évben 10 alkalommal jöttünk össze.
Új könyveket mutattunk be több alkalommal. A Svédországbanélő Lipcsey Emőke új könyvét nálunk mutatta
be. Illusztris vendégei voltak többek között Gryllus Vilmos, Kányádi Sándor, Szentmártoni János. 
Bemutatkozott a Kelemen kör, akinek tagjaira, munkásságára kíváncsi volt pl. Ferdinandy György, író. 
Ezen kívül verseskötetekkel ismerkedhettek meg olvasóink, látogatóink. 
Nagy rendezvényünk is volt, ahol közel 100 vendég vett részt. Helyszíne az Írószövetség Klubterme volt
a nagy érdeklődésre való tekintettel. A Pusztaszó produkció Sinka Istvánmegzenésített verseiből készített
műsorát élvezhettük. Az előadóművész Horányi László, az esztergomi Várszínház igazgatója volt. A nézők
között több Sinka István életművét kutató irodalmár volt jelen. 
Sóron Ildikó könyvtáros tanár, biblioterapeauta, aMagyarOlvasástársaság tagja 10 alkalommal tarott
biblioterápiás foglalkozást könyvtárunk Kutatószobájában. A programokon részt vettek egyetemi hallgatók,
olvasóink, írók, újságírók.
A széles körű látogatottság azt bizonyítja, hogy ennek a programnak nagyon is helye van könyvtárunkban.
A környékbeli iskolákkal már az előző évben felvettük a kapcsolatot és irodalom órákat szerveztünk különböző
korú gyerekek és fiatalok számára. 19 alkalommal hívtuk mega csoportokat. Könyvtárhasználati órától kezdve,
biblioterápiás irodalom óráig sokféle, színes programmal vártuk a gyerekeket, diákokat.
Egyéb rendezvényeink csupán felsorolás szinten: Költészet napi rendezvény, kapcsolódtunk a Múzeumok
éjszakája programsorozathoz, ahol könyvtárunk kincsei kerültek bemutatásra. Weöres Sándor születésének 100.
évfordulója alkalmából állandó kiállítást készítettünk.Meseórát több alkalommal tartottunk. Új programunk
az origami népszerűsítése, oktatása. Ezt a tevékenységeket a kicsiknél mindigbeleszőttük az egyéb foglalkozás
kereteibe.
Rendezvényeink széles skálája mutatja, hogyan igyekszünk az irodalmat népszerűsíteni szűkebb és tágabb
környezetünkben.

8.2.2. SZJA 1%

Támogatási program elnevezése: SZJA 1%

Támogató megnevezése: Központi Költségvetés
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Támogatás forrása: (X-el jelölve) központi költségvetés X

önkormányzati költségvetés

nemzetközi forrás

más gazdálkodó

Támogatás időtartama: 2013.01.01-2013.12.31

Támogatás összege (1000HUF) 133

-ebből a tárgyévre jutó összeg: 133

-tárgyévben felhasznált összeg: 133

-tárgyévben folyósított összeg: 133

Támogatás típusa: (X-el jelölve) visszatérítendő

vissza nem térítendő X

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése
jogcímenként:

Személyi:

Dologi: 133

Felhalmozási:

Összesen: 133

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása

Támogatásunkat közhasznú tevékenységre használtuk fel, könyvbeszerzést eszközöltünk belőle.

8.2.3. Működési támogatás

Támogatási program elnevezése: Működési támogatás

Támogató megnevezése: Magyar Telekom

Támogatás forrása: (X-el jelölve) központi költségvetés

önkormányzati költségvetés

nemzetközi forrás

más gazdálkodó X

Támogatás időtartama: 2013.01.01-2013.12.31

Támogatás összege (1000HUF) 100

-ebből a tárgyévre jutó összeg: 100

-tárgyévben felhasznált összeg: 100

-tárgyévben folyósított összeg: 100

Támogatás típusa: (X-el jelölve) visszatérítendő

vissza nem térítendő X

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése
jogcímenként:

Személyi:

Dologi: 100

Felhalmozási:

Összesen: 100

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása

Könyvbeszerzésre használtuk fel. 
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