
Tisztelt Kis György Márk! 

2015. december 8-ai dátumú, a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtárhoz eljuttatott közérdekű 
adatigénylésére a következő választ adjuk: 

Kérés: 

Szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre az elmúlt 5 évre visszamenőleg 
(2010. januártól 2015 októberéig), az 1088 Budapest, Szabó Ervin tér 1. alatt található 
Központi Könyvtárra vonatkozóan az alábbi adatokat: 

- a Központi Könyvtár éves költségvetései tételekre lebontva: fenntartási költségek, 
alkalmazottak bérei, stb. 

Válasz: 

A Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár egy 50 tagkönyvtárból álló intézmény, egységes 
költségvetéssel. A könyvtár költségvetési szervként beszámolóit minden évben közzéteszi 
honlapján. A beszámoló előirányzatonként tartalmazza a bevételek és kiadások alakulását.  

A jelentéseket a következő címeken érheti el: 

2010: http://www.fszek.hu/rolunk/szervezet/jelentes/?article_hid=9685 

2011: http://www.fszek.hu/rolunk/szervezet/jelentes/?article_hid=17773 

2012: http://www.fszek.hu/rolunk/szervezet/jelentes/?article_hid=21348 

2013: http://www.fszek.hu/rolunk/szervezet/jelentes/?article_hid=25812 

2014: http://www.fszek.hu/rolunk/szervezet/jelentes/?article_hid=29546 

Tájékoztatjuk, hogy a könyvtár költségvetése nem könyvtáranként (pl. Központi 
Könyvtár) készül, hanem intézményi szinten, kiadásnemenként tervezzük meg az összes 
várható kiadást. Mindazonáltal, a Központi Könyvtárat illetően, kérésére, a következő további 
adatokat tudjuk rendelkezésére bocsátani: 
 
a) A Központi Könyvtár éves költségvetésének tételi közül a fenntartási költségek Az 

épület költségek tartalmazzák a közvetlenül épületre elszámolható költségen kívül a 
ráosztott költségeket is. 

  
2010                  121.596 eFt 
2011                  123.479 eFt    
2012                  136.289 eFt 
2013                  124.608 eFt 
2014                  132.150 eFt    
2015. 10. hó      100.662 eFt 

 

b) A Központi Könyvtár éves költségvetési tételei közül az alkalmazottak bérei 
Külön a Központi Könyvtárra vonatkozó legyűjtésre nincs lehetőség, nem készül 
elkülönített költségvetés a KK személyi juttatásaira. Az adatok az intézmény egészére 
vonatkoznak, ami tartalmazza a tagkönyvtári hálózat és a gazdasági-, műszaki terület adatait 
is. 

 



2010. 
Rendszeres személyi 
juttatások 956 429 Ft  Személyi juttatások összesen 1 268 955 Ft 

2011. 
Rendszeres személyi 
juttatások 925 395 Ft  Személyi juttatások összesen 1 184 548 Ft 

2012. 
Rendszeres személyi 
juttatások 907 851 Ft  Személyi juttatások összesen 1 165 477 Ft 

2013. 
Rendszeres személyi 
juttatások 912 104 Ft  Személyi juttatások összesen 1 092 372 Ft 

2014. Törvény szerinti illetmények  936 877 Ft  Személyi juttatások összesen 1 060 442 Ft 

2015. október 31-ig  Törvény szerinti illetmények  785 639 Ft  Személyi juttatások összesen 818 500 Ft 
 

 

Kérdés: 

- a Központi Könyvtár beiratkozott olvasóinak száma hónapokra lebontva. Amennyiben 
nyilvántartják, kérem, különítsék el a csak helyben olvasást lehetővé tevő olvasójeggyel 
rendelkező olvasókat, a kölcsönzésre is jogosultaktól. 

Válasz: 

Szintén megtalálhatja honlapunkon a könyvtárszakmai jelentéseket is, amelyekben – a hatályos 
előírások szerint – minden évben közzétesszük a regisztrált olvasók számát is (l. főadatok 
tábla). (A minisztérium az intézményi statisztikai jelentésekben csak a regisztrált olvasók 
számát kéri a nyilvános könyvtáraktól.) 

A jelentésekben látható adatok alapján a Központi Könyvtár érvényes regisztrációval 
rendelkező olvasóinak száma a kért időszakban a következőképpen alakult: 

 Érvényes regisztrált használók száma a 
Központi Könyvtárban 

2010 97 297 fő 
2011 96 287 fő 
2012 98 291 fő 
2013 109 493 fő 
2014 111 559 fő 

 

Mivel pontos adatokat mindig csak egy adott évet lezáróan, a következő év elején tudunk adni, 
a 2015-ös adatokat 2016. február 29-én tudjuk rendelkezésére bocsátani. 

Könyvtárunk iránti érdeklődését köszönve, 

Üdvözlettel, 

Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár 


