
Okirat száma: 41599-39/2020.                                                                                                
 

 

Alapító okirat 
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva 

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a alapján a Berzsenyi Dániel 
Megyei Hatókörű Városi Könyvtár alapító okiratát a következők szerint adom ki: 

 

1. A költségvetési szerv 
megnevezése, székhelye, telephelye 

 

1.1. A költségvetési szerv 
1.1.1. megnevezése: Berzsenyi Dániel Megyei Hatókörű Városi Könyvtár 

1.1.2. rövidített neve: Berzsenyi Dániel Könyvtár 

 

1.2. A költségvetési szerv idegen nyelvű megnevezése 

1.2.1.  német nyelven: Berzsenyi Dániel Bibliothek 

1.2.2.  angol nyelven: Berzsenyi Dániel Library 

1.2.3.  szlovén nyelven: Knjižnica Berzsenyi Dániel 

 

1.3. A költségvetési szerv 
 

1.3.1.  székhelye: 9700 Szombathely, Dr. Antall József tér 1.  

1.3.2.  telephelye(i): 

 

 telephely megnevezése telephely címe 

1 Hunyadi úti fiókkönyvtár 9700 Szombathely, Hunyadi János út 49. 

2 Jáki úti fiókkönyvtár 9700 Szombathely, Jáki út 35. 

3 Kámoni fiókkönyvtár 9700 Szent Imre herceg út 84/B 

4 
Szentkirályi fiókkönyvtár 9700 Szombathely, Szent István király utca 

119. 
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2. A költségvetési szerv 
alapításával és megszűnésével összefüggő rendelkezések 

2.1. A költségvetési szerv alapításának dátuma: 1979.11.01. 

2.2. A költségvetési szerv alapítására, átalakítására, megszüntetésére jogosult szerv 

2.2.1. megnevezése: Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata 

2.2.2. székhelye: 9700 Szombathely, Kossuth Lajos utca 1-3. 

2.3. A költségvetési szerv jogelőd költségvetési szervének megnevezése: 

 

 megnevezése székhelye 

1 „Életünk” Szerkesztősége 9700 Szombathely, Dr. Antall József tér 1. 

  

3. A költségvetési szerv irányítása, felügyelete 

3.1. A költségvetési szerv irányító szervének 

3.1.1. megnevezése: Szombathely Megyei Jogú Város Közgyűlése 

3.1.2. székhelye: 9700 Szombathely, Kossuth Lajos utca 1-3. 

3.2. A költségvetési szerv fenntartójának 

3.2.1.  megnevezése: Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata 

3.2.2. székhelye: 9700 Szombathely, Kossuth Lajos utca 1-3. 

 

4. A költségvetési szerv tevékenysége 

4.1. A költségvetési szerv közfeladata:  

A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi 
CXL. törvény (a továbbiakban: Kultv.) 55.§ (1) bekezdése, valamint 64-66 §-a alapján nyilvános 
könyvtári ellátás biztosítása, továbbá a megyei könyvtári feladatok ellátása. A költségvetési szerv 
az Országos Dokumentum-ellátási rendszerről szóló 73/2003. (V.28.) Korm. rendelet (a 
továbbiakban: az ODR-ről szóló Korm. rendelet) alapján, az ODR keretében működő szolgáltató 
megyei könyvtár. Megállapodás alapján igénybe vehető szolgáltatásokat nyújt a települési 
önkormányzatoknak a 39/2013. (V.31.) EMMI rendelet szerint.  

4.2. A költségvetési szerv főtevékenységének államháztartási szakágazati besorolása: 

 

 szakágazat száma szakágazat megnevezése 

1 910100 Könyvtári, levéltári tevékenység 
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4.3. A költségvetési szerv alaptevékenysége: 

 Települési/városi és megyei nyilvános könyvtári ellátás nyújtása tekintetében: 
 
A központi könyvtár fiókhálózatával együtt teljes körű (alap- és felsőszintű) települési 
könyvtári ellátást nyújt, általános gyűjtőkörű gyűjteményszervezéssel és a helyi/térségi 
igényekhez igazodó differenciált – dokumentum és információs – szolgáltatásokkal. 

 Helyi köteles-példányok megőrző helye és Vas megyei archív könyvtár 
 Vas megyei és Szombathely városi helyismereti és -történeti dokumentációs központ 
 Közgyűjteményi kutatóhely (könyvkiadás) 

    
A Kult. tv. 66. § alapján a megyei hatókörű városi könyvtár a megye egész területére 
vonatkozóan az 55. § (1) bekezdésében és a 65. § (2) bekezdésében foglaltakon túl állami 
feladatként: 
 

4.3.1.   Ellátja a megyei kötelespéldányokkal, a digitalizálással, a gyűjteményét feltáró 
elektronikus katalógus építésével kapcsolatos feladatokat, 

4.3.2.   Szervezi a területén működő könyvtárak együttműködését, Vas megye közkönyvtári 
hálózatának központi könyvtáraként működteti a Vas Megyei Könyvtári Információs 
Rendszert, 

4.3.3.   Végzi, illetőleg szervezi a megye nemzetiséghez tartozó lakosainak könyvtári ellátását, 
4.3.4.     Települési könyvtárak tevékenységét segítő szolgáltatásokat nyújt, 
4.3.5. Szervezi a megyében működő nyilvános könyvtárak statisztikai  adatszolgáltatását, 
4.3.6.   Végzi az iskolán kívüli könyvtári továbbképzést, 
4.3.7. Könyvtárellátási szolgáltatásokat nyújt a települési nyilvános könyvtári     

szolgáltatások megszervezéséhez, 
4.3.8. Működteti a Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszert, szervezi a könyvtári,   

információs és közösségi helyek részvételét a kulturális alapellátás kiterjesztésében, 
4.3.9. Megállapodás alapján biztosítja a települési önkormányzatok számára a   

Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer működéséről szóló miniszteri rendeletben 
meghatározott feladatainak ellátását a Kultv. 64.§ (3) bekezdése szerinti könyvtári, 
információs és közösségi helyen,  

4.3.10. Koordinálja a települési könyvtárak fejlesztését, ennek keretében javaslatot  tesz a 
megyében működő városi könyvtárak és a települési nyilvános könyvtárak 
fenntartóinak a könyvtár fejlesztésére a miniszter rendeletében meghatározott 
szakmai követelmények érvényesítése érdekében,  

4.3.11.   Koordinálja a települési könyvtárak minősítésének előkészítését, 
4.3.12. Ellátja az Országos Dokumentumellátási Rendszerről szóló    kormányrendeletben a 

szolgáltató könyvtár számára meghatározott  feladatokat, 
4.3.13. Évente két alkalommal a könyvtári szolgáltatások megvalósításával  kapcsolatos 

információs szakmai műhelynapot szervez a megyében lévő városi könyvtárak 
könyvtárosai számára, 

  4.3.14.  Ellátja a helyismereti dokumentumok elektronikus hozzáférhetővé tételével 
kapcsolatos feladatokat, 

4.3.15. Elektronikus formában megőrzi és hozzáférhetővé teszi a települési    könyvtárak éves 
szakmai beszámolóját és munkatervét. 

4.3.16.  A Kultv. 64. § (8) és (9) bekezdése alapján együttműködik regionális szinten is a  
megyei hatókörű városi könyvtárakkal.  
 A határon túli magyarságot érintő könyvtári szolgáltatások szervezésében, és   
koordinálásában a muraszombati Területi és Tanulmányi Könyvtárral 
együttműködve segíti a muravidéki magyarság anyanyelvi kultúrájának megőrzését, 
ápolását. 

4.3.17.   A Kultv. 65. § (2a) bekezdése értelmében gondoskodik a települési nyilvános 
könyvtárak éves szakmai munkatervének és éves szakmai beszámolóinak 
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megőrzéséről, hozzáférhetővé tételéről, valamint digitalizált formában történő 
továbbításáról a könyvtári intézet részére. 

 

4.4. A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése: 
 

 
kormányzati 
funkciószám 

kormányzati funkció megnevezése 

1 082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása 

2 082043 Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme 

3 082044 Könyvtári szolgáltatások 

4 083030 Egyéb kiadói tevékenység 

4.5. A költségvetési szerv illetékessége, működési területe: 

Vas megye közigazgatási területe 

Szombathely Megyei Jogú Város közigazgatási területe 

Az ODR-ről szóló Korm. rend. 3.§-a alapján az ODR szolgáltatások tekintetében 
Magyarország területe 

 

5. A költségvetési szerv szervezete és működése 

5.1 .   A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje: 
 

 
A költségvetési szerv vezetője a könyvtár igazgatója, aki a muzeális intézményekről, a 
nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 68.§ (2) 
bekezdése alapján kerül kiválasztásra.   
Az intézmény vezetőjét a vonatkozó jogszabályok alapján Szombathely Megyei Jogú Város 
Közgyűlése bízza meg legfeljebb öt év időtartamra.  
A Kultv. 94. § (3) bekezdése szerint az intézmény vezetői feladatainak ellátására a 
munkáltatói jogkör gyakorlója pályázatot ír ki. A pályázat kiírásának, benyújtásának és 
értékelésének rendjét a miniszter rendeletben határozza meg. 

5.2. A költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya: 
 

 foglalkoztatási jogviszony jogviszonyt szabályozó jogszabály 

1 munkaviszony a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 

2 megbízási jogviszony a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 

3 
közfoglalkoztatási jogviszony A közfoglalkoztatásról és a közfoglalkoztatáshoz 

kapcsolódó, valamint egyéb törvények módosításáról 
szóló 2011. évi CVI. törvény 

 



ZÁRADÉK
Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 5. § (4) bekezdése
alapján  a  Magyar  Államkincstár  nevében  igazolom,  hogy  jelen  alapító  okirat  módosításokkal  egységes
szerkezetbe foglalt szövege megfelel az alapító okiratnak a BERZSENYI DÁNIEL MEGYEI HATÓKÖRŰ
VÁROSI KÖNYVTÁR 2020. október 05. napján kelt, 2020. november 02. napjától alkalmazandó 41599-
38/2020. okiratszámú módosító okirattal végrehajtott módosítása szerinti tartalmának.

Kelt: Szombathely, 2020. október 09.

11002541_zaradek_v1_20201009





I G A Z O L Á S
Ezt az elektronikus dokumentumot az elektronikus ügyintézés részletszabályairól szóló 451/2016. (XII.  19.) Korm.
rendelet alapján nyújtott azonosításra visszavezetett dokumentumhitelesítés (AVDH) központi elektronikus ügyintézési
szolgáltatás keretében a Szolgáltató, azaz a NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt., elektronikus bélyegzővel
és időbélyegzővel látta el.


A polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény 325. § (1) bekezdés g) pontjában foglaltaknak megfelelően, az
azonosításra visszavezetett dokumentumhitelesítés szolgáltatás keretében hitelesített dokumentum teljes bizonyító erejű
magánokirat. A polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény 323. § (4)-(5) bekezdésében és az elektronikus
ügyintézés  részletszabályairól  szóló  451/2016.  (XII.  19.)  Korm.  rendelet  113.  §  (4)  bekezdésében  foglaltaknak
megfelelően az azonosításra visszavezetett dokumentumhitelesítés szolgáltatás keretében hitelesített dokumentum
közokirat, ha azt bíróság, közjegyző, ügyész vagy más hatóság, illetve közigazgatási szerv ügykörén belül, a jogszabályi
rendelkezéseknek megfelelő módon állította ki.


Az Igazoláshoz tartozó dokumentum az azonosítást elvégző, hitelesítést kérő szakrendszertől kapott adatok alapján az
alábbi hivatalos személytől származik:


Neve: Márton Péter


Egyedi azonosítója: KT18007


Beosztása: osztályvezető


Szervezeti egység megnevezése: Államháztartási Iroda Államháztartási Finanszírozási Osztály


Szervezet megnevezése: Magyar Államkincstár Vas Megyei Igazgatóság


A hitelesítés időpontja: 2020.10.09 08:54:20


Ez az elektronikus dokumentum két, egymástól elválaszthatatlanul összetartozó részből, az eredeti dokumentumból és záradékból áll.
Az Igazolás című jelen záradék az eredeti elektronikus dokumentum csatolt melléklete. A záradék olvasható szöveges formában rögzíti
az eredeti dokumentum hitelesítésének körülményeit és az ezzel kapcsolatos egyéb adatokat.


A szolgáltató elérhetőségei


Csatlakozott szakrendszerek: helpdesk@nisz.hu
Honlap:  http://szeusz.gov.hu/avdh
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