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Bevezetés 

A Kultv. 55. §(1) bekezdés k) pontja szerint a nyilvános könyvtár alapfeladata az, hogy „a 

szolgáltatásait a könyvtári minőségirányítás szempontjait figyelembe véve szervezi.” 

Ennek érdekében, felhasználva a „Teljesítménymutatók a magyar könyvtári rendszerben: 

ajánlás a könyvtári teljesítménymutatók alkalmazására az MSZ ISO 11620:2000 szabvány 

alapján” segédletet a Bokor József Városi Könyvtár elmúlt öt évére visszamenőleg számoltuk 

ki az alábbi teljesítménymutatóit: 

 A közönség, mint használó 

 A használókra vetített költség 

 A személyes használat népszerűsége 

 A személyes használat költsége 

 A helyben használat intenzitása 

 A gyűjtemény használata 

 A kölcsönzési állomány forgási sebessége 

 A kölcsönzés népszerűsége 

 A kölcsönzési állomány népszerűsége 

 A kölcsönzés költségessége 

 Az internethasználat népszerűsége 

 Az internet szolgáltatás népszerűsége 

 Az internethasználat költsége 

 Az internethasználat intenzitása 

 A számítógépek használata 

 A könyvtárlátogatás intenzitása 

 
 

 A mutatók számításához felhasznált statisztikai adatok: 

 

adatok megnevezése 2011 2012 2013 2014 2015 

szolgálandó közönség létszáma 2649 2625 2516 2564 2533 

regisztrált használók száma 1150 1222 736 587 285 

személyes (helybeni) használat 8089 5450 5083 5774 3929 

kölcsönzött dokumentumok száma 5930 4632 3781 4042 3872 

helyben használt dokumentumok 

száma 

2141 1267 866 1097 985 

internethasználat 4519 3234 2703 3524 2289 

állomány nagysága 15549 14983 15053 13599 11802 

olvasói internetes számítógépek száma 4 4 4 4 4 

nyitvatartási napok száma 227 169 213 248 240 

éves költség (ezer Ft) 9320 7163 4779 5863 7319 
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Adatok magyarázata: 

 Szolgálandó közönség létszáma: A település (Kadarkút) nagysága tárgyév január 1-jén 

(fő). 

 Regisztrált használók száma: Tárgyévben beiratkozott olvasók létszáma. (fő) 

 Személyes (helybeni) használat: Tárgyévben a használó saját maga betérve használja a 

könyvtárat (alkalom) 

 Kölcsönzött dokumentumok száma: A könyvtárból kivitt (hazavitt) és a könyvtáron 

belül helyben kölcsönzött dokumentum, beleszámít a használó által kért hosszabbítás 

is. (darab) 

 Helyben használt dokumentumok száma: Az olvasó által a szabadpolcról a könyvtár 

helyiségein belül használatra levett dokumentum. (darab) 

 Internethasználat: A használó a könyvtár számítógépein használja az Internetet. 

(alkalom) 

 Állomány nagysága: Leltári állományban lévő mindenfajta dokumentum száma. 

(darab) 

 Olvasói internetes számítógépek száma: Az olvasók rendelkezésére álló internetes 

számítógépek száma. (darab) 

 Nyitvatartási napok száma: Tárgyévben azon napok száma, amikor a könyvtár nyitva 

volt.(nap) 

 Éves költség: A könyvtár adott évi kiadásai. (Ft) 

 A közönség, mint használó: 

Cél: A szolgálandó közönség könyvtárhasználatának mérése. 

A mutató meghatározása: A használók aránya a szolgálandó közönségből. 

Módszer: A/B
*
100               ahol: „A” a regisztrált használók száma 

 „B” a szolgálandó közönség létszáma 

 2011 2012 2013 2014 2015 

regisztrált használók száma 1150 1222 736 587 285 

szolgálandó közönség létszáma 2649 2625 2516 2564 2533 

MUTATÓ 43,4 46,5 29,2 22,9 11.25 

 

A mutató két éves növekedés után nagyfokú csökkenést mutat. Ennek oka lehet, hogy 2013-

tól a könyvtár éves költsége az előző évekhez képest visszaesett, kevesebb új dokumentum 

került beszerzésre, mint az előző években, valamint az addigi ingyenes beiratkozási lehetőség 

helyett beiratkozási díj került bevezetésre.  
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A használókra vetített költség: 

Cél: A költség összevetése a könyvtárhasználók számával. 

A mutató meghatározása: Az éves működési költség osztva a használók éves számával 

Módszer: A/B                        ahol: „A” az éves költség 

 „B” a regisztrált használók száma 

 2011 2012 2013 2014 2015 

éves költség (ezer Ft) 9320 7163 4779 5863 7319 

regisztrált használók száma 1150 1222 736 587 285 

MUTATÓ (Ft) 8104 5861 6493 9988 2568 

 

A mutató évente jelentő eltéréseket mutat, aminek oka, hogy a könyvtár éves költségvetése, 

valamint regisztrált használóinak a száma sem mutat stabilitást az évek során. 

 

A személyes használat népszerűsége: 

Cél: A személyes használat viszonyítása a célközönség létszámához. 

A mutató meghatározása: A személyes használatok éves száma osztva a célközönség éves 

számával. 

Módszer: A/B
 
                       ahol: „A” a személyes (helybeni) használat 

 „B” a szolgálandó közönség létszáma 

 2011 2012 2013 2014 2015 

személyes (helybeni) használat 8089 5450 5083 5774 3929 

szolgálandó közönség létszáma 2649 2625 2516 2564 2533 

MUTATÓ 3,0 2,1 2,0 2,2 1,5 

 

A mutató folyamatos csökkenést mutat. Oka a már fentebb említett kevesebb beiratkozott 

olvasó, valamint kevesebb új dokumentum lehet. 
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A személyes használat költsége: 

Cél: A költség összevetése a személyes használatok számával. 

A mutató meghatározása: Az éves működési költség osztva a személyes használatok 

számával. 

Módszer: A/B
 
                       ahol: „A” az éves költség 

 „B” a személyes (helybeni) használat 

 2011 2012 2013 2014 2015 

éves költség (ezer Ft) 9320 7163 4779 5863 7319 

személyes (helybeni) használat 8089 5450 5083 5774 3929 

MUTATÓ (Ft) 1152 1314 940 1015 1862 

 

A mutató az első négy évben 1000 Ft körüli költséget mutat személyenként, ami az éves 

beiratkozási díjjal arányban van, az utóbbi évben a kisebb forgalom miatt a 2000 Ft-hoz 

közelít. 

A helyben használat intenzitása: 

Cél: A helyben használt dokumentumok összevetése a használatokkal 

A mutató meghatározása: Az egy személyes használatra jutó helyben használt dokumentumok 

száma. 

Módszer: A/B
 
                       ahol: „A” a helyben használt dokumentumok száma 

 „B” a személyes (helybeni) használat 

 2011 2012 2013 2014 2015 

helyben használt dokumentumok száma 2141 1267 866 1097 985 

személyes (helybeni) használat 8089 5450 5083 5774 3929 

MUTATÓ 0,3 0,2 0,2 0,3 0,2 

 

A mutató viszonylag stabilitást mutat, egy könyvtárhasználó átlagosan 0,3 dokumentumot 

használ helyben.  
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A gyűjtemény használata: 

Cél: A gyűjtemény használatának megállapítása a használatban lévő dokumentumok 

arányával. 

A mutató meghatározása: A könyvtár tulajdonában lévő dokumentumok közül a használatban 

lévők aránya. Használatban lévő az a dokumentum, amelyet kikölcsönöznek, vagy helyben 

használnak. 

Módszer: A/B
 
  ahol: „A” a használatban lévő dokumentumok (kölcsönzött+helyben használt) 

                                  „B” az állomány nagysága 

 2011 2012 2013 2014 2015 

használatban lévő dokumentumok 8071 5899 4647 5139 4857 

állomány nagysága 15549 14983 15053 13599 11802 

MUTATÓ 0,5 0,4 0,3 0,4 0,4 

 

A mutató viszonylagos stabilitást mutat, az apasztási és állománygyarapítási szempontok az 

olvasói igényekkel összhangban vannak. 

A kölcsönzési állomány forgási sebessége: 

Cél: A kölcsönzési állomány használati mértékének megállapítása. 

A mutató meghatározása: A kölcsönzött dokumentumok száma osztva a kölcsönözhető 

dokumentumok számával. Könyvtárunkban a teljes állomány kölcsönözhető, tehát az 

állomány nagyságát vettem figyelembe. 

Módszer: A/B
 
                       ahol: „A” a kölcsönzött dokumentumok száma 

 „B” az állomány nagysága 

 2011 2012 2013 2014 2015 

kölcsönzött dokumentumok száma 5930 4632 3781 4042 3872 

állomány nagysága 15549 14983 15053 13599 11802 

MUTATÓ 0,4 0,3 0,2 0,3 0,3 

 

A mutató a gyűjtemény használatához hasonlóan viszonylag állandó.  
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 A kölcsönzés népszerűsége: 

Cél: A kölcsönzés viszonyítása a regisztrált használókhoz 

A mutató meghatározása: A regisztrált használó egy tagjára eső kölcsönzések száma. 

Módszer: A/B
 
                       ahol: „A” kölcsönzött dokumentumok száma 

 „B” a regisztrált használók száma 

 2011 2012 2013 2014 2015 

kölcsönzött dokumentumok száma 5930 4632 3781 4042 3872 

regisztrált használók száma 1150 1222 736 587 285 

MUTATÓ 5,1 3,8 5,1 6,9 13,58 

 

A mutató 2012-ig csökken, majd újra növekedést mutat. A regisztrált használók száma ezzel 

ellentétben 2012-ig nő, majd csökken. Ez azt bizonyítja, hogy 2010-től 2012-ig a regisztrált 

használók arányának növekedése nem a kölcsönözhető állománnyal van összefüggésbe, 

hanem más szolgáltatás igénybevétele miatt történt. 2013-ban, amikor bevezetésre került a 

beiratkozási díj, akkor azok az olvasók, akik főként Internethasználat véget vették igénybe a 

könyvtárat nem maradtak könyvtárhasználóink, viszont akik kölcsönzést is igénybe vettek, 

azok továbbra is olvasói maradtak a könyvtárnak. 

 A kölcsönzési állomány népszerűsége: 

Cél: A kölcsönzés viszonyítása a szolgálandó közönség számához. 

A mutató meghatározása: A szolgálandó közönség egy tagjára eső kölcsönzések száma. 

Módszer: A/B
 
                       ahol: „A” kölcsönzött dokumentumok száma 

 „B” a szolgálandó közönség létszáma 

 2011 2012 2013 2014 2015 

kölcsönzött dokumentumok száma 5930 4632 3781 4042 3872 

szolgálandó közönség létszáma 2649 2625 2516 2564 2533 

MUTATÓ 2,2 1,8 1,5 1,6 1,5 

 

A mutató az első két évhez képest az utóbbi három évben csökken, ami arányban van a 

regisztrált használók csökkenésével. Viszont az utóbbi három évben a regisztrált használók 

csökkenésének ellenére stabilitást mutat, ami szintén azt igazolja, hogy a könyvkölcsönzést 

előnyben részesítő olvasók a beiratkozási díj ellenére továbbra is tagjai maradtak a 

könyvtárunknak. 
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A kölcsönzés költségessége: 

Cél: A költség összevetése a kölcsönzések számával 

A mutató meghatározása: Az éves költség osztva a kölcsönzések éves számával. 

Módszer: A/B
 
                       ahol: „A” az éves költség 

 „B” a kölcsönzések éves száma 

 2011 2012 2013 2014 2015 

éves költség (ezer Ft) 9320 7163 4779 5863 7319 

kölcsönzött dokumentumok száma 5930 4632 3781 4042 3872 

MUTATÓ (Ft) 1572 1547 1264 1451 1890 

 

A mutató 2013-as visszaesés után az utóbbi két évben újból növekedést mutat. 

Az internethasználat népszerűsége: 

Cél: Az internethasználat viszonyítása a regisztrált használókhoz 

A mutató meghatározása: A regisztrált használó egy tagjára eső internethasználat száma. 

Módszer: A/B
 
                       ahol: „A” internethasználat száma 

 „B” a szolgálandó közönség létszáma 

 2011 2012 2013 2014 2015 

internethasználat 4519 3234 2703 3524 2289 

regisztrált használók száma 1150 1222 736 587 285 

MUTATÓ 3,9 2,6 3,7 6,0 8,0 

 

A mutató a 2012-es mélypont után folyamatos növekedést mutat. Ennek oka, hogy az öt év 

alatt a számítógépek száma (4 db.) nem változott, 2012-ben volt a legmagasabb a beiratkozott 

olvasói létszám, a várakozási idő a számítógépekre néha túl hosszúnak tűnt az olvasók 

számára, így kevésbé vették azokat igénybe. Jelenleg népszerű a könyvtárunkban az 

internethasználat, a várakozási idő minimális, a gépek száma képes kielégíteni az olvasó 

igényeket. 
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Az internet szolgáltatás népszerűsége: 

Cél: Az internet szolgáltatás viszonyítása a szolgálandó közönség számához. 

A mutató meghatározása: A szolgálandó közönség egy tagjára eső internethasználat száma. 

Módszer: A/B
 
                       ahol: „A” internethasználat száma 

 „B” a szolgálandó közönség létszáma 

 2011 2012 2013 2014 2015 

internethasználat 4519 3234 2703 3524 2289 

szolgálandó közönség létszáma 2649 2625 2516 2564 2533 

MUTATÓ 1,7 1,2 1,1 1,4 0,9 

 

A mutató 2013-ig csökken, majd kisebb növekedés után az utóbbi évben ismét csökkenést 

mutat. Az előbb láthattuk, hogy a beiratkozott olvasók között egyre népszerűbb az 

internethasználat, nyilván a beiratkozott olvasók száma is folyamatosan csökken, ennek oka 

az is lehet, hogy akik főként az internet szolgáltatást vették igénybe mára már rendelkeznek 

otthonukba számítógéppel és internet szolgáltatással, így nem igénylik annak igénybevételét a 

könyvtártól. 

Az internethasználat költsége: 

Cél: A költség összevetése az internethasználatok számával. 

A mutató meghatározása: Az éves működési költség osztva az internethasználatok számával. 

Módszer: A/B
 
                       ahol: „A” az éves költség 

 „B” internethasználat 

 2011 2012 2013 2014 2015 

éves költség (ezer Ft) 9320 7163 4779 5863 7319 

internethasználat 4519 3234 2703 3524 2289 

MUTATÓ (Ft) 2062 2215 1768 1664 3197 

 

A mutató az utóbbi évben jelentősen megemelkedett, oka a kevesebb internethasználat 

igénybevétele.  
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 Az internethasználat intenzitása: 

Cél: Az internethasználat összevetése a használatokkal 

A mutató meghatározása: Az egy személyes használatra jutó internethasználat száma. 

Módszer: A/B
 
                       ahol: „A” internethasználat 

 „B” a személyes (helybeni) használat 

 2011 2012 2013 2014 2015 

internethasználat 4519 3234 2703 3524 2289 

személyes (helybeni) használat 8089 5450 5083 5774 3929 

MUTATÓ 0,5 0,6 0,5 0,6 0,6 

 

A mutató az évek során stabilitást mutat, ami azt jelenti, hogy a könyvtárba betérő használók 

ugyanolyan arányban veszik igénybe az internetet. 

A számítógépek használata: 

Cél: A számítógépek használatának megállapítása az internethasználat arányával. 

A mutató meghatározása: A könyvtár tulajdonában lévő számítógépek közül a használatban 

lévők aránya.  

Módszer: A/B
 
  ahol: „A” internethasználat 

                                  „B” számítógépek száma 

 2011 2012 2013 2014 2015 

internethasználat 4519 3234 2703 3524 2289 

számítógépek száma 4 4 4 4 4 

MUTATÓ 1130 808 676 881 572 

 

A mutató szerint a számítógépek kihasználtsága a legmagasabb 2011-ben volt, az utolsó év 

pedig jelentős visszaesést mutat. Ennek oka, hogy a számítógép állományunk elavult, 2015 év 

végén sikerült két új számítógépet beszerezni az olvasók számára, ami remélhetőleg 

visszaállítja az előző évek kihasználtságát. 
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A könyvtárlátogatás intenzitása: 

Cél: A látogatók számának összehasonlítása a nyitvatartási napok számával 

A mutató meghatározása: Látogatók száma egy nyitvatartási napon. 

Módszer: A/B
 
  ahol: „A” személyes (helybeni) használat 

                                  „B” nyitvatartási napok száma 

 2011 2012 2013 2014 2015 

személyes (helybeni) használat 8089 5450 5083 5774 3929 

nyitvatartási napok száma 227 169 213 248 240 

MUTATÓ 35,6 32,2 23,9 23,3 16,37 

 

A mutató folyamatos csökkenést mutat, ami azt jelenti, hogy egy-egy nyitvatartási napon 

egyre kevesebb látogató tér be a könyvtárba. 

Összegzés: 

Mindegyik teljesítménymutató a használókhoz kapcsolódó szolgáltatások mérésére szolgál.  

A teljesítménymutatókból kiemelt kulcsszavak alapján a mért mutatókat az alábbiak szerint 

csoportosíthatjuk: 

 használó, használat: 

o A közönség, mint használó 

o A gyűjtemény használata 

o A számítógépek használata 

 költség: 

o A használókra vetített költség 

o A személyes használat költsége 

o A kölcsönzés költségessége 

o Az internethasználat költsége 

 népszerűség: 

o A személyes használat népszerűsége 

o A kölcsönzés népszerűsége 

o A kölcsönzési állomány népszerűsége 

o Az internethasználat népszerűsége 

o Az internet szolgáltatás népszerűsége 

 intenzitás, sebesség: 

o A kölcsönzési állomány forgási sebessége 

o A helyben használat intenzitása 
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o Az internethasználat intenzitása 

o A könyvtárlátogatás intenzitása 

Használó, használat: 

A szolgálandó közönséghez képest évente csökken a regisztrált használók száma. A könyvtár 

állománygyarapítási és apasztási szempontjait a használókhoz igazítja, így a gyűjtemény 

használatának évente azonosak a mutatói. A számítógép használatról ugyanez nem mondható 

el, a mutatók évente csökkennek, aminek oka a számítógép állomány fokozatos elavulása. 

Költség: 

A használókra vetített költség nagy eltéréseket mutat, mivel az éves költségvetés és a 

regisztrált használók száma sem stabil. A személyes használatok költsége az utóbbi évben 

növekedett meg, a kisebb könyvtári forgalom miatt, és ugyanez érvényes a kölcsönzés 

költségességére, valamint az internethasználat költségességére is. 

Népszerűség: 

A személyes használat évről évre csökken, viszont a regisztrált használók körében a 

kölcsönzési népszerűség nő. A szolgálandó közönséghez viszonyítva a kölcsönzési 

állományunk népszerűségének mutatója az utóbbi öt évhez képest lecsökkent, viszont az 

utóbbi három évben a csökkenés stagnál. A regisztrált használók körében az internethasználat 

népszerűsége folyamatosan nő, ugyanez viszont a szolgálandó közönség számához 

viszonyítva csökkenést mutat. 

Intenzitás, sebesség: 

Az állomány nagysága a kölcsönzött dokumentumok számához képest arányban van. A 

személyes használatok arányában nem változott a helyben használt dokumentumok 

intenzitása, viszont a könyvtári látogatás intenzitása csökkent, azaz egy-egy nyitva tartási 

napon kevesebb használó tér be a könyvtárba. 

 

 

 

 

 

 

 

 


