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1. Tárgyévben végzett alapcél szerinti tevékenységek bemutatása
Alapítványunk a jelenleg hatályos 2017. évi LXVII. tv. a muzeális intézményekről, a nyilvános
könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény és egyes kapcsolódó törvények
módosításáról előírásai alapján működik.
Fő tevékenységünk könyvtári szolgáltatás. A helyben használat és a kölcsönzés mellett részt veszünk az
Országos Dokumentumellátó Rendszerben, mely a könyvtárak közötti kölcsönzést jelenti. Részt
veszünk az országos kiterjedésű könyvtári programokban (Internet Fiesta, Országos Könyvtári Napok).
Irodalmi és ismeretterjesztő előadásokat szervezünk.
A Magyar Telekom Nyrt. 4 telephelyén végezzük személyes könyvtáros jelenléttel a munkahelyi
szépirodalmi könyvtárak működtetését. A meglévő alap könyvállomány mellett könyvajánlókkal, új
könyvekkel, információkkal látjuk el a hozzánk fordulókat. Rendszeresen irodalmi ajánlásokat,
kulturális programokat, pályázati felhívásokat kínálunk a munkahelyen dolgozóknak.
A Milton Friedmann Egyetemmel könyvellátási szerződés keretében havi rendszerességgel új
könyveket és a SZIREN integrált könyvtári rendszer frissítését küldjük számukra. Kéréseik alapján
történik a könyvbeszerzés.
Fenti tevékenységeket piaci alapon, térítés ellenében végezzük.
Az Iskolai Közösségi Szolgálat keretében több középiskolával állunk szerződésben. A diákok közül
többen a teljes 50 órás kötelezettséget nálunk töltik. Igyekszünk őket a könyvtári munkálatokba, a
rendezvények szervezésébe és lebonyolításába, honlapunk fejlesztésébe bevonni.

2. Közhasznú tevékenységek bemutatása
2.1. Kulturális tevékenység
Közhasznú tevékenység megnevezése:

Kulturális tevékenység

Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat,
jogszabályhely:

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

Közhasznú tevékenység célcsoportja:

Budapesti lakosság

Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma:

36,000

Közhasznú tevékenység főbb eredményei
Könyvkölcsönzés, olvasás népszerűsítés, képzés és továbbképzés irodalmának szolgáltatása, irodalmi
rendezvények, kiállítások, olvasókör, irodalomterápiás csoportok működése - könyvtárunk ezen
címszavakban tudja összefoglalni tevékenységeinek körét.
Könyvbeszerzésre 1 051e ft-ot fordítottunk, 496 db könyvet vásároltunk.
Az állomány nagysága 2020. december 31-én 71 067 kötet. Az állományból kivont kötetek száma 1938
db. Könyvvásárok alkalmával árusítottuk a többes példányú, jó állapotú könyveinket (1443). Történt
selejtezés rossz fizikai állapot miatt (90) és behajthatatlan követelésként (405) (elhunyt olvasók
kintlévőségeit írtuk le). Könyvtárainkat 303 aktív használó olvasó vette igénybe, az általuk kölcsönzött
dokumentumok száma 9366 kötet volt. A járványhelyzetnek köszönhető ez az adat, de részarányosan
elfogadható használat. Sokan az egész családnak visznek olvasni valót. A könyvbeszerzés az olvasói
igények alapján történik, ami elégedettséget eredményez könyvtárunkkal szemben. A Magyar
Írószövetség Könyvtárát is kezeljük. Itt 51 aktív használó 648 dokumentumot kölcsönzött az év során.
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-2Természetesen a beiratkozott olvasók száma mindkét helyen jóval magasabb, itt az aktív használók
számadatait jelöltük.
Rendezvényeket 97 alkalommal tartottunk, melyeket összesen 8107 fő látogatott. Ezek az adatok egy
része már online értendő. A youtube csatornánkon és a facebook oldalunkon való online jelenlét
megtekintéseinek számadatait is tartalmazzák.
Rendezvényeink meghívóit elektronikus úton juttatjuk el olvasóinkhoz. Honlapunkon keresztül exlibriskonyvtar.hu - facebook oldalunkon és youtube csatornánkon juthatnak még hozzá az érdeklődők
az információkhoz. Rendezvényeink ingyenesen látogathatók.

3. Cél szerinti juttatások kimutatása
Megnevezés (1000HUF)

Előző időszak

nem történt

0
0

Összesen:

Tárgyidőszak

0
0

4. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás
Tisztség (1000HUF)

Előző időszak

képviselő

3 600
3 600

Összesen:

Tárgyidőszak

3 600
3 600

5. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges alapadatok
Alapadatok (1000HUF)
B. Éves összes bevétel

Előző időszak

Tárgyidőszak

13 564

7 566

55
0
0

0
0
0

0
13 509
12 049

0
7 566
8 524

8 198
12 049
1 515
0

6 531
8 524
- 958
0

ebből:
C. A személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése
szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. trv. alapján átutalt összeg
D. Közszolgáltatási bevétel
E. Normatív támogatás
F. Az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból nyújtott
támogatás
G. Korrigált árbevétel [B-(C+D+E+F)]
H. Összes ráfordítás (kiadás)
ebből:
I. Személyi jellegű kiadás
J. Közhasznú tevékenység ráfordításai
K. Adózott eredmény
L. A szervezet munkájában közreműködő közérdekű önkéntes tevékenységet
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Előző időszak

Tárgyidőszak

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

6. 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

(két évi bevétel átlaga)
Ectv. 32.par.(4) b) [K1+K2 >= 0]

X

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

X

(személyi jellegű ráfordítások aránya)
Társadalmi támogatottság mutatói
Ectv. 32.par.(5) a) [(C1+C2)/(G1+G2) >= 0,02]

X

(szja 1% a korrigált árbevételhez)
Ectv. 32.par.(5) b) [(J1+J2)/(H1+H2) >= 0,5]

X

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

X

(közérdekű önkéntesek száma)
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