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1. Tárgyévben végzett alapcél szerinti tevékenységek bemutatása

Könyvtári munka

Munkánkataz1997.évi CLVI. tv. ésannakmódosításárólszóló2012.évi CLII. tv. alapjánvégezzük.Az előző
évekbenelkezdettfolyamatokbannagy előrelépésektörténtek.Elsősorbanaz óvodásés kisiskolás korú
gyerekekszámárarendszeresentartunkfoglalkozásokat.Ennekcéljaagyermekekbenazolvasásravaló igény
megerősítése. Egyre több szülő hozza el gyermekét az iskolán kívül a könyvtárba. 
A törvény által megfogalmazott 13. §. i) és j) pontjait kiemelt feladatunknak tartjuk:
i) "kulturális, közösségi, közművelődési rendezvényeket és egyéb programokat szervez,
ii) tudás-,információ-éskultúraközvetítő tevékenységévelhozzájárulazéletminőségjavításához,azország
versenyképességének növeléséhez."
Fő tevékenységünktávközlési munkahelyi szépirodalmi könyvtárak működtetése,ellátása.A Magyar
Telekom Nyrt. 4 telephelyén kezelünk könyvtárakat. Ezen felül nyilvános
könyvtáritevékenységetvégzünk,melymunkasoránegyidőbenimmár6.évekezeljükaMagyarÍrószövetség
könyvtárát. Végezzük a kölcsönzés,feldolgozás, állománygyarapítás,állományvédelem,raktári rend
megtartásafeladatait.A kölcsönzéstteljesegészébenszámítógépesadatbázisbanvégezzük,ehheza SZIRÉN
integrált könyvtári rendszert használjuk. 
TagjavagyunkazOrszágosDokumentum-ellátóRendszernek,ezáltalkönyvtárközikölcsönzésselis segíteni
tudjuk az olvasói igények kielégítését. 

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

Az előző évek munkáját folytatva sokféle programot szerveztünk. Igyekeztünk tematikusan, 
korcsoportonként és célcsoportonként szétválasztani a sokféle programot. A klasszikus író-olvasó 

találkozók, a könyvbemutatók, felolvasások mellett egészségvédő és ismeretterjesztő, gyermek és 

felnőtt korosztálynak szerveztünk programokat. Évfordulós megemlékezést is tartottunk. Két 

alkalommal kiállítást szerveztünk Befogadtunk különféle rendezvényeket, csoportokat.

Rendezvényeinken több, mint 2600 látogató vett részt. 

Óvodás csoportok számára szerveztük a Népek meséit, Szivárvány ismeretterjesztő műsort, 

Bábelőadást, Bergengóc zenekar zenés műsorát. 4 közeli óvodával vettük fel a kapcsolatot, ahol 

elsősorban az iskola előkészítő nagy csoportok kérik szolgáltatásainkat. 

Az általános iskolák alsó tagozatosai számára Március 15-i műsort, Kincskereső gyermek irodalmi 

folyóirat bemutatókat, Lázár Ervin születésnapi műsort, Weöres Sándor emlékműsort, Népmese 

Napja programot, Nagy Dianap 60. évfordulóján diavetítésen vehettek részt a gyerekek. Ennek a 

korosztálynak szóló Szivárvány ismeretterjesztő műsort szerveztünk 4 alkalommal. 
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Felnőtt korosztály számára Zenés könyvtári esteket szerveztünk (Viszockij, Jazz, Jospehine Baker, 

Karinthy-est, Kammerton zenekar és a Nagy Lajos Irodalmi Társaság). Ezeken az esteken egy-egy 

alkalommal 20-30 fő közötti volt a látogatottság. 

Bajza Olvasókörünk a tagok által olvasott irodalmi élmények beszélgetés sorozat programokon 

vehetnek részt, havi egy alkalommal. 

Egészségvédő programok keretében KRISTON Intimtorna elméleti előadáson és Vekerdy Tamás 

pszichológus elődadásán vehettek részt látogatóink. A két eseményen 100 fő jelent meg.

Befogadott programjaink a Kölcsey Olvasókör, a Mandragóra Irodalmi Kör, a Nekünk Nyolc költői, 

a Népi Írók Baráti Társasága voltak. Tagjai a mi könyvtárunkat választották helyszínül 

összejövetelükre, melyeken természetesen olvasóink is részt vehettek. Sok új barátság született 

ezeken a találkozókon. 

Ezen rendezvények ingyenesen vehetők igénybe könyvtárunkban. A rendezvények meghívóit 

legtöbbször mi készítjük el a kapott instrukciók alapján. A rendezvények hirdetése az olvasóinkhoz, 

az érdeklődőkhöz facebook oldalunkon, honlapunkon (http://exlibris.ambientintelligence.hu) , a 

különféle könyvtári portálokon (konyvtar.hu, katalist), könyvtári levelezőlistánkon keresztül e-

mailben, e-mail címmel nem rendelkező olvasóink felé postai levél útján jut el. 

Tevékenységeinkkel igyekszünk társadalmi környezetünk kihívásainak megfelelni, az elvárásokhoz 

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 0 0

Összesen: 0 0

5. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás

Nincs adat megadva.

6. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges alapadatok
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Alapadatok (1000HUF) Előző év Tárgyév

B. Éves összes bevétel 14 806 13 275

ebből:   

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

133 121

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)] 14 673 13 154

H. Összes ráfordítás (kiadás) 14 468 13 349

ebből:   

I. Személyi jellegű kiadás 9 282 8 545

J. Közhasznú tevékenység ráfordításai 14 468 0

K. Adózott eredmény 338 -74

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

Erőforrás-ellátottság mutatói   

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

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

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

Társadalmi támogatottság mutatói   

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

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

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

8. Kiegészítő melléklet

8.1. Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

Fő tevékenységünk távközlési munkahelyi szépirodalmi könyvtárak működtetése, a Zsigmond 

Király Főiskola könyvellátása és nyilvános könyvtári szolgáltatás nyújtása. Ezen belül kezeljük a 

Magyar Írószövetség könyvtárát. Feldolgozzuk az ajándékba kapott könyveiket, illetve elkezdtük 

egy integrált könyvtári rendszerben a már meglévő könyveik feldolgozását. A Magyar Telekom 

Nyrt. 4 telephelyén heti 5 alkalommal 4-4 órában végezzük a kölcsönzést személyes jelenléttel. Az 

új könyvek beszerzése nagy százalékban az innen érkező kérések alapján történik. A 2014-es évben 

997 dokumentumot közel 1 700 e Ft értékben szereztünk be. Internetes felületeinket, honlapunkat 

(http:// exlibris.ambientintelligence.hu ) és facebook oldalunkat felhasználjuk könyvtárunk és 

ExLibris Alapítvány                                                             Közhasznúsági melléklet

[EsBo program]



Oldal:  5

programjaink népszerűsítésére. Időnként könyvajánlókkal jelentkezünk és hívjuk fel olvasóink 

figyelmét új könyveinkre. Ezen felül nyilvános könyvtárunk szépítésébe kezdtünk. Az elöregedett 

épületben a vizes blokkok cseréjére került sor, ami minőségi javulást hozott, olvasóink 

megelégedésére. Programjaink színesítéseként diavetítést tartottunk a Nagy Dianap alkalmából. 

Ehhez diavetítőt és filmeket kellett vásárolnunk, amit a jövőre nézve havi új programjainkhoz is 

szeretnénk majd felhasználni. A Zsigmond Király Főiskola tanszéki ellátása folyamatos, a dolgozók 

kérésére időnként szépirodalmi könyveket is szállítunk az aktív pihenés kiszolgálása érdekében.

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

önkormányzati költségvetés

nemzetközi forrás

más gazdálkodó

Támogatás időtartama: 2014.02.28.-2014.12.31.

Támogatás összege (1000HUF) 5,700

-ebből a tárgyévre jutó összeg: 5,700

-tárgyévben felhasznált összeg: 5,700

-tárgyévben folyósított összeg: 5,700

Támogatás típusa: (X-el jelölve) visszatérítendő

vissza nem térítendő X

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése
jogcímenként:

Személyi: 5,093

Dologi: 607

Felhalmozási:

Összesen: 5,700

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása

1. Tárgyévben végzett alapcél szerinti tevékenység bemutatása

A Területi Művelődési Intézmények Egyesülete (továbbiakban TEMI) tagság lehetőséget nyújt számunkra 

állami támogatásra való pályázatra. A Pályázatban nagyon sok formai és tartalmi megfeleltetés szerepel, 

aminek mi évek óta eleget tudunk tenni. Pénzügyi beszámolót, statisztikai jelentést, szöveges beszámolót 

tartalmaz az elszámolásunk, illetve a pályázatunk a következő év szakmai és pénzügyi tervezetét tartalmazza.

Az itt elnyert összeget elsősorban munkabéreink és azok közterheinek kifizetésére, illetve könyvtárunk 

könyvállományának bővítésére használjuk fel. Óriási segítség ez az elnyerhető összeg, annak ellenére, hogy 

sajnos stagnál vagy alacsonyabb, mint az előző években volt.

2. Közhasznú tevékenységek bemutatása
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Rendezvényeink körét ebben az évben is szélesítettük. Ismeretterjesztő, egészségvédő programjaink szép 

eredményt hoztak, ezeket a jövőben bővíteni szeretnék. Esetleges orvosi szűrő vizsgálatok helyszíne lesz 

könyvtárunk. A kisgyermekek számára szervezett foglalkozásokat kibővítettük és az igényeknek 

megfelelően folyamatosan alakítjuk. Társasjátékokat, kártyajátékokat, dominót szereztünk be, amit a kicsik 

nagy örömmel használnak a rendezvények után, illetve amikor szüleikkel érkeznek hozzánk a kora esti 

órákban. Könyvtárunk népszerűsége a folyamatos új könyvvel való ellátottság mellett a sokféle egyéb 

program miatt egyre nő. Szerencsére szájról-szájra terjed, jó nálunk tölteni a szabadidőt. A Magyar 

Írószövetséggel jó kapcsolatot ápolunk. Az Arany János Alapítvánnyal a 2014-es évben is szoros 

együttműködésben dolgoztunk. A közelben működik a Küldetés Egyesület, akik értelmileg sérült emberekkel

foglalkoznak megkerestek minket egy könyvtárlátogatás erejéig. Kiderült, hogy szívesen részt vennének 

kézműves foglalkozásokon, ahol kézügyességüket fejleszthetik. Nálunk origami foglalkozáson vehetnek 

részt. Havi egy alkalommal jönnek és örömmel készítik apró tárgyaikat. Tematikus foglalkozás keretében 

készítettek már állatfigurákat, anyák napi kedves dolgokat, akváriumot. A Nagy Dianapon az ő számukra is 

szerveztünk vetítést. Volt, hogy aző foglalkozásukkal egy időben általános iskolai drámapedagógia program

párhuzamosan folyt a könyvtárban, melybe be tudtak kapcsolódni. Ez a sokféle program már erősen túlmutat

a szokványos könyvtári tevékenységen, de könyvtárosaink szívvel-lélekkel dolgoznak ezekért a 

programokért és természetesen a résztvevő emberekért.

8.2.2. SZJA                  1 %

Támogatási program elnevezése: SZJA 1 %

Támogató megnevezése: Központi költségvetés

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

önkormányzati költségvetés

nemzetközi forrás

más gazdálkodó

Támogatás időtartama: 2014.01.01.-2014.12.31.

Támogatás összege (1000HUF) 121

-ebből a tárgyévre jutó összeg: 121

-tárgyévben felhasznált összeg: 121

-tárgyévben folyósított összeg: 121

Támogatás típusa: (X-el jelölve) visszatérítendő

vissza nem térítendő X

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként: Személyi:

Dologi: 121

Felhalmozási:

Összesen: 121

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása

Támogatásunkat közhasznú tevékenységre használtuk fel, könyvbeszerzést eszközöltünk belőle. 
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8.2.3. Távközlési Szakszervezet támogatása

Támogatási program elnevezése: Távközlési Szakszervezet támogatása

Támogató megnevezése: Távközlési Szakszervezet

Támogatás forrása: (X-el jelölve) központi költségvetés

önkormányzati költségvetés

nemzetközi forrás

más gazdálkodó X

Támogatás időtartama: 2014.01.01.-2014.12.31.

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

Támogatásunkat közhasznú tevékenységre használtuk fel. 

8.2.4. Magyar Szakszervezetek Országos Szövetségének támogatása

Támogatási program elnevezése: Magyar Szakszervezetek Országos Szövetségének
támogatása

Támogató megnevezése: Magyar Szakszervezetek Országos Szövetsége

Támogatás forrása: (X-el jelölve) központi költségvetés

önkormányzati költségvetés

nemzetközi forrás

más gazdálkodó X

Támogatás időtartama: 2014.01.01.-2014.12.31.

Támogatás összege (1000HUF) 250

-ebből a tárgyévre jutó összeg: 250

-tárgyévben felhasznált összeg: 250

-tárgyévben folyósított összeg: 250

Támogatás típusa: (X-el jelölve) visszatérítendő

vissza nem térítendő X

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése
jogcímenként:

Személyi:

Dologi: 250

Felhalmozási:

Összesen: 250

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása
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Támogatásunkat közhasznú tevékenységre használtuk fel.
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