
ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA a 2011. évi CXII. törvény 1. melléklete és a 18/2005. (XII.27.) IHM 
rendelet mellékletei alapján 

1. Szervezeti, személyzeti adatok 

1.1 Kapcsolat, szervezet, vezetők 

I. Közzétételi egység: Elérhetőségi adatok 

1. Hivatalos név: Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár 

2. Székhely: 7400, Kaposvár, Csokonai u. 4. 

3. Postacím: 7400, Kaposvár, Csokonai u. 4. 

4. Telefonszám: 82/527-350 

5. Faxszám: 82/527-358 

6. Központi elektronikus 
levélcím: 

mvkk@konyvtar.mvkkvar.hu 

7. A honlap URL-je: www.mvkkvar.hu 

8. Kölcsönzés 
telefonszáma: 

82/527-356 

9. Tájékoztatás 
telefonszáma: 

82/527-359 

10. Gyermekkönyvtár 
telefonszáma: 

82/527-353 

II. Közzétételi egység: A szervezeti struktúra 

1. A szervezeti struktúra 
és annak ábrája 

A szervezeti egységek feladatinak leírását a Takáts Gyula Megyei és 
Városi Könyvtár SZMSZ-nek I. része tartalmazza (a szervezeti ábrát 
is.) 
http://www.mvkkvar.hu/files/konyvtarrol/uvegzseb/szmsz2014.pdf 

III. Közzétételi egység: A szerv vezetői 

Igazgató: Dr. Horváth Katalin 

 82/527-354 

 7400, Kaposvár, Csokonai u. 4. 

 horvath.katalin@konyvtar.mvkkvar.hu 

Igazgatóhelyettes: Köpflerné Szeles Judit 

 7400, Kaposvár, Csokonai u. 4. 

 judit@konyvtar.mvkkvar.hu 

Olvasószolgálat, 
állománygyarapító, 
feldolgozó osztály vezetője: 

Dr. Nagyné Németh Ilona 

 7400, Kaposvár, Csokonai u. 4. 

 ili@konyvtar.mvkkvar.hu 

A Hálózati, szaktanácsadói 
osztály vezetője: 

Nagy Gabriella 

 7400, Kaposvár, Csokonai u. 4. 

 modszertan@konyvtar.mvkkvar.hu 

1.2. A felügyelt költségvetési szervek 

I. Közzétételi egység: A szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy 
alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szerv: 

Takáts Gyula Megyei és Városi 
Könyvtár Petőfi Sándor 
Emlékkönyvtára (fiókkönyvtár) 

7400 Kaposvár 
Honvéd u. 1. 
82/320-232 
http://www.mvkkvar.hu/fiok/petofi/ 
 

 

1.3. Gazdálkodó szervezetek 

http://www.mvkkvar.hu/fiok/petofi/


I. Közzétételi egység: A szerv tulajdonában álló vagy részvételével működő gazdálkodó 
szervezetek 

1.4. Közalapítványok 

I. Közzétételi egység: A szerv által alapított közalapítványok 
- 

1.5. Lapok: 

- 

1.6. felettes, felügyeleti, törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szerv 

I. Közzétételi egység: felettes, felügyeleti, törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet 
gyakorló szerv 

1. A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, hatósági döntéseinek 
tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szervek, ennek hiányában a közfeladatot 
ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szerv hivatalos neve 
(teljes neve), székhelye, elérhetősége (telefon, telefax, földrajzi hely, postacím, elektronikus 
levélcím) honlapjának címe 

Hivatalos név: Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata 
www.kaposvar.hu 

Székhely: 7400 Kaposvár,  Kossuth tér 1. 

Postacím: 7400 Kaposvár, Kossuth tér 1. 

Telefon: 82/501-501 

Telefax: 82/501-504 

2. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok 

I. Közzétételi egység: A szerv alaptevékenysége, feladat- és hatásköre 

1. A közfeladatot ellátó szerv 
feladatát, hatáskörét és 
alaptevékenységét 
meghatározó, a szervre 
vonatkozó alapvető 
jogszabályozó eszközök, 
valamint a szervezeti és 
működési szabályzat vagy 
ügyrend az adatvédelmi és 
adatbiztonsági szabályzat 
hatályos és teljes szövege 

www.mvkkvar.hu 
http://www.mvkkvar.hu/index.php/hu/konyvtarrol/uvegzseb 
Alapító Okirat 
Szervezeti és működési szabályzat 
Díjtáblázat 
Küldetésnyilatkozat 
Minőségpolitikai nyilatkozat 
Adatvédelmi Szabályzat 

2. Az országos illetékességű szervek, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatal estében a 
közfeladatot ellátó szerv feladatáról, tevékenységéről szóló tájékoztató szövege magyar és 
angol nyelven 

- 

3. A helyi önkormányzat önként vállalt feladatainak felsorolása és részletes leírása 

- 

II. Közzétételi egység: A hatósági ügyek intézésének rendjével kapcsolatos adatok 

- 

III. Közzétételi egység: Közszolgáltatások 

1. A közfeladatot ellátó szerv 
által nyújtott vagy 
költségvetéséből 
finanszírozott 
közszolgáltatások 
megnevezése 

2. A közfeladatot ellátó szerv 
által nyújtott vagy 

A Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár gyűjteményét 
folyamatosan fejleszti, feltárja, megőrzi, gondozza és 
rendelkezésre bocsátja, tájékoztat a könyvtár és a nyilvános 
könyvtári rendszer dokumentumairól és szolgáltatásairól, 
biztosítja más könyvtárak állományának és szolgáltatásainak 
elérését, 
részt vesz a könyvtárak közötti dokumentum- és 
információcserében, gyűjteményét és szolgáltatásait a helyi 

http://www.kaposvar.hu/
http://www.mvkkvar.hu/
http://www.mvkkvar.hu/index.php/hu/konyvtarrol/uvegzseb


költségvetéséből 
finanszírozott 
közszolgáltatások 
tartalmának leírása 

3. A közfeladatot ellátó szerv 
által nyújtott vagy 
költségvetéséből 
finanszírozott 
közszolgáltatások 
igénybevételének rendjére 
vonatkozó tájékoztatás 

4. Közszolgáltatásért fizetendő 
díj mértéke, az abból adott 
kedvezmények 

igényeknek megfelelően alakítja, közhasznú információs 
szolgáltatást nyújt, helyismereti információkat és 
dokumentumokat gyűjt, 
szabadpolcos állományrésszel rendelkezik. 
A megyei könyvtár a megye egész területére vonatkozóan a 
fentieken túl állami feladatként: 
ellátja a megyei kötelespéldányokkal, a digitalizálással, a 
gyűjteményét feltáró elektronikus katalógus építésével 
kapcsolatos feladatokat, szervezi a területén működő 
könyvtárak együttműködését, 
végzi és szervezi a megye nemzetiséghez tartozó lakosainak 
könyvtári ellátását, 
a települési könyvtárak tevékenységét segítő szolgáltatásokat 
nyújt, 
szervezi a megyében működő könyvtárak statisztikai 
adatszolgáltatását, 
végzi az iskolán kívüli könyvtári továbbképzést és 
szakképzést, 
működteti a Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszert, 
megállapodás alapján igénybe vehető szolgáltatásokat nyújt 
könyvtári szolgáltatások megszervezéséhez a települési 
önkormányzatok számára, 
koordinálja a települési könyvtárak fejlesztését, 
koordinálja a települési könyvtárak minősítésének 
előkészítését, 
ellátja az Országos Dokumentum-ellátási Rendszerről szóló 
kormányrendeletben a szolgáltató könyvtár számára 
meghatározott feladatokat. 
Továbbá: 
Gondoskodik a hátrányos helyzetű rétegek (vakok, csökkent 
látóak, mozgássérültek, koruk, betegségük miatt 
kiszolgáltatottak) ellátásáról. 
Könyvtári rendezvényeket szervez az olvasás, az irodalom 
népszerűsítése érdekében. 
Kötészeti szolgáltatást nyújt. 
http://www.mvkkvar.hu 
 

IV. Közzétételi egység: A szerv nyilvántartásai 

1. A közfeladatot ellátó szerv 
által saját fenntartású 
adatbázisok, illetve 
nyilvántartások leíró (név, 
formátum, az adatkezelés 
célja, jogalapja, időtartama, 
az érintettek köre, az adatok 
forrása, kérdőíves 
adatfelmérés esetén a 
kitöltetlen kérdőív) jegyzéke 

2. A közfeladatot ellátó szerv 
által – alaptevékenysége 
keretében – gyűjtött és 

„HunTéka” Integrált Könyvtári Rendszer 
- könyvtári dokumentum adatbázis 
- KSZR dokumentum adatbázis 
- könyvtári olvasói adatbázis 

 
http://www.mvkkvar.hu 
 

http://www.mvkkvar.hu/
http://www.mvkkvar.hu/


feldolgozott adatokhoz való 
hozzáférés fajtái 

3. A közfeladatot ellátó szerv 
által – alaptevékenysége 
keretében – gyűjtött és 
feldolgozott adatokhoz való 
hozzáférés módja 

4. A közfeladatot ellátó szerv 
által – alaptevékenysége 
keretében – gyűjtött és 
feldolgozott adatokról való 
másolatkészítés költségei 

V. Közzétételi egység: Nyilvános kiadványok 

1. A közfeladatot ellátó szerv 
nyilvános kiadványainak 
címe, témája, a hozzáférés 
módja, a kiadvány 
ingyenessége, illetve a 
költségtérítés mértéke 

Elektronikus évenkénti kiadvány 
Somogy megye könyvtárainak adatai 
http://www.mvkkvar.hu/index.php/hu/halozati-munka-
szaktanacsadas 
 
 
 

VI. Közzétételi egység: Döntéshozatal, ülések 

- 

VII. Közzétételi egység: A szerv döntései, koncepciók, tervezetek, javaslatok 

- 

VIII. Közzétételi egység: Pályázatok 

1. A közfeladatot ellátó szerv 
által kiírt pályázatok szakmai 
leírása, azok eredményei és 
indoklásuk 

http://mvkkvar.hu 
 

IX. Közzétételi egység: Hirdetmények 

1. A közfeladatot ellátó szerv 
által közzétett 
hirdetmények, közlemények 

http://mvkkvar.hu 
 

X. Közzétételi egység: Közérdekű adatok igénylése 

1. A közérdekű adatok 
megismerésére irányuló 
igények intézésének rendje, 
az illetékes szervezeti egység 
neve, elérhetősége, s ahol 
kijelölésre kerül, az 
információs jogokkal 
foglalkozó személy neve 

Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár 
7400, Kaposvár, Csokonai u. 4. 
82/527-350 
Dr. Horváth Katalin 
igazgató 
horvath.katalin@konyvtar.mvkkvar.hu 
 

XI. Közzétételi egység: Közzétételi listák 

1. A közfeladatot ellátó szervre 
vonatkozó különös 
közzétételi lista 

2. A közfeladatot ellátó szervre 
vonatkozó egyedi közzétételi 
lista 

 

XII. Közzétételi egység: Statisztikai adatszolgáltatás 

1. A közfeladatot ellátó szervre http://ki.oszk.hu/content/statisztika 

http://mvkkvar.hu/
http://mvkkvar.hu/
mailto:horvath.katalin@konyvtar.mvkkvar.hu
http://ki.oszk.hu/content/statisztika


vonatkozó statisztikai adatok 
közzététele 

http://mvkkvar.hu 
 

2. Gazdálkodási adatok  
A Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár gazdasági szervezettel rendelkező központi 
költségvetési szerv. 
A könyvtár fenntartója: Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata 
7400, Kaposvár, Kossuth tér 1. 
www.kaposvar.hu 
A könyvtár gazdasági feladatait a Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság látja el, A 
Gondnokság az intézmények számviteli törvény szerint elkészített beszámolóit és 
költségvetésüket további felhasználás céljából az intézmények rendelkezésére bocsátja. 
www.kaposvar.hu  ,  www.kaposvarigesz.hu 

3.1. A működés törvényessége, ellenőrzések 

I. Közzétételi egység: Vizsgálatok, ellenőrzések listája 

1. A közfeladatot ellátó 
szervnél végzett 
alaptevékenységgel 
kapcsolatos – nyilvános 
megállapításokat tartalmazó 
– vizsgálatok, ellenőrzések 
felsorolása 

1. 2013.12.17. Az intézmény gazdálkodását 
meghatározó szabályzatok alaki vizsgálata (Kaposvár 
Megyei Jogú Város Önkormányzata Ellenőrzési Iroda) 
http://www.kaposvar.hu 

2. 2014.01. Vizsgálat a 2013. évi eszközök és források 
leltárának tárgyában (Kaposvár Megyei Jogú Város 
Önkormányzata Ellenőrzési Iroda) 
http://www.kaposvar.hu 
 

3.2. Az Állami Számvevőszék 
ellenőrzése 

3.3. Egyéb ellenőrzések, 
vizsgálatok 

3.4. A működés 
eredményessége, 
teljesítmény 

3.5. Működési statisztika 
3.6. Költségvetések, beszámolók 
3.7. Éves költségvetések 
3.8. Számviteli beszámolók 
3.9. A költségvetés végrehajtása 

Kaposvár Megyei jogú Város Önkormányzata 
www.kaposvar.hu 
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