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2. melléklet az 51/2014. (XII. 10.) EMMI rendelethez
Országos szakkönyvtár és a megyei könyvtár éves munkatervéhez szükséges szakmai mutatók
I. Szolgáltatási feladatok
1.
Heti nyitvatartási órák száma (a könyvtár székhelyén)
2.
A tárgyévben a könyvtárat aktívan használók száma
3.
A könyvtári honlap-látogatások száma (kattintás a honlapra)
4.
A könyvtár honlapja (teljes webhely) hány nyelven érhető el
5.
A könyvtári honlap tartalomfrissítéseinek gyakorisága (alkalom/hónap átlagosan)
6.
A könyvtári honlap tartalomfrissítésének száma összesen
7.
A könyvtár által az Országos Dokumentumellátási Rendszerben szolgáltatott dokumentumok száma
8.
A könyvtárban használható adatbázisok száma
9.
A Web 2.0 interaktív könyvtári szolgáltatások száma, a szolgáltatásokat igénybe vevő használók száma
10.
A könyvtári OPAC használatának gyakorisága (használat/év) (kattintás az OPAC-ra)
11.
Tárgyévben a könyvtár által nyílt hozzáférésű publikációként elérhetővé tett dokumentumok száma
12.
A kölcsönzések száma dokumentumtípusonként
13.
Irodalomkutatások, témafigyelések száma
14.
A megyei könyvtár által nyújtott, dokumentált szakmai (megyei, illetve országos szintű) tanácsadások száma
15.
Fogyatékossággal élők könyvtárhasználatát segítő IKT eszközök száma, a fogyatékossággal élők számára
akadálymentes szolgáltatások száma
16.
A könyvtár által szervezett
16.1.
olvasási kompetenciafejlesztést, szövegértés fejlesztését támogató nem formális képzések száma és
a képzéseken résztvevők száma
16.2.
digitális kompetenciafejlesztési, információkeresési ismereteket nyújtó nem formális képzések
száma és azokon résztvevők száma
16.3.
akkreditált képzések, továbbképzések száma és azokon résztvevők száma
16.4.
könyvtárhasználati foglalkozások száma és azokon résztvevők száma
16.5.
hátrányos helyzetűeket, romákat célzó, a társadalmi együttélést erősítő, diszkrimináció-ellenes,
szemléletformáló, toleranciára nevelő és multikulturális programok és a programok résztvevőinek
száma
16.6.
nemzetiségi közösségi indentitást erősítő programok száma és azokon résztvevők száma
16.7.
fogyatékossággal élők könyvtárhasználatát segítő képzések, programok száma és azokon
résztvevők száma
16.8.
iskolai tehetséggondozást segítő, továbbá a gyermek- és ifjúsági korosztály számára szervezett
fejlesztő programok, foglalkozások és az azokon résztvevők száma
16.9.
a nyugdíjas korosztály számára szervezett programok, képzések és azokon résztvevők száma
17.
A könyvtár oktatást, képzést, könyvtári tevékenységeket támogató kiadványainak száma
18.
Saját könyvtári hírlevél megjelenésének száma
19.
A könyvtár megjelenésének száma a médiában
20.
A használói elégedettség-mérések száma, a válaszadó használók száma/alkalom (átlag)
21.
A megyei könyvtár koordinációjával minősítésre készülő települési könyvtárak száma
22.
Az iskolai közösségi szolgálatot a könyvtárban teljesítők száma és a szolgálat fogadására a köznevelési
intézményekkel kötött megállapodások száma
23.
A könyvtárban foglalkoztatott önkéntesek száma
24.
A könyvtárral írásos együttműködést kötő civil, határon túli, vállalkozói stb. partnerek száma/év
25.
A megyei könyvtár szakember-ellátottsága (könyvtárosok száma/megye lakosságának száma)
26.
A megyei könyvtár olvasói hozzáférést biztosító számítógéppel való ellátottsága (számítógépek száma/a
megyeszékhely lakosságának száma)
27.
A megyei könyvtár által biztosított nemzetiségi dokumentumok száma
28.
A megyei könyvtár által a kistelepülési önkormányzattal kötött megállapodások számának aránya
(a megyében lévő kistelepülések száma/megállapodást kötött települések száma)
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II. Gyűjteményfejlesztés
1.
A könyvtári állomány éves gyarapodása dokumentumtípusonként
2.
Gyűjteményből tárgyévben apasztott dokumentumok száma dokumentumtípusonként
3.
Kötelespéldányként kapott és nyilvántartásba vett dokumentumok száma
4.
Gyermekkönyvtárba/részlegbe bekerült dokumentumok száma
5.
Helytörténeti gyűjteménybe bekerült dokumentumok száma
6.
Nemzetiségi gyűjteménybe bekerült dokumentumok száma
7.
Zenei gyűjteménybe bekerült dokumentumok száma
8.
Az állományellenőrzés keretében ellenőrzött dokumentumok száma és %-os aránya az ellenőrizendő
állományhoz képest
9.
A megyei könyvtár esetében a tárgyévben beszerzett egy lakosra jutó könyvtári dokumentumok száma
(dokumentumok száma/megye lakossága)
III. Gyűjteményfeltárás
1.
Épített elektronikus katalógusokban/adatbázisokban rögzített rekordok száma
2.
Magyarországi Közös Katalógusba (MOKKA) betöltött tételek száma
3.
Magyar szakfolyóiratok analitikus szakbibliográfiai tartalomjegyzékeit feltáró adatbázisba küldött cikkek
száma
4.
Országos gyűjtőkörű cikkadatbázisba betöltött rekordok száma
5.
Feldolgozás időtartama (egy dokumentum feldolgozásának átlagos időtartama órában kifejezve)
6.
Beérkező új dokumentumok olvasók számára történő hozzáférhetővé válásának időtartama napokban
kifejezve
7.
A gyűjtemény elektronikus feldolgozottsága (az elektronikus katalógusban feltárt dokumentumok száma
a gyűjtemény egészének %-ában)
IV. Tudományos kutatás
1.
Kutatómunka éves időalapja (munkaóra/év)
2.
Tudományos kutatások száma
3.
A könyvtár összes publikációinak száma és ebből a könyvtár szakemberei által készített, nyomatott vagy
elektronikus formában megjelent publikációk száma
4.
Idegen nyelvű publikációk száma
5.
Nemzetiségi nyelvű kiadványok, publikációk száma
6.
A könyvtár által kiadott kiadványok száma
7.
A könyvtár szakemberei által tartott előadások száma
8.
A könyvtár szakemberei által elvégzett szakértői tevékenységek száma
9.
A könyvtár által szervezett konferenciák száma és az azokon résztvevők száma
10.
A könyvtár szakembereinek konferencián való részvételének száma
11.
Képzésben, továbbképzésen részt vett dolgozók száma
V. Rendezvény, kiállítás
1.
A könyvtárban a tárgyévben szervezett helyi, megyei és országos szintű közösségi programok, rendezvények
száma összesen és az azokon résztvevők száma
2.
Tárgyévben szervezett konferenciák száma és az azokon résztvevők száma
3.
A könyvtárban szervezett időszaki kiállítások száma és látogatóinak száma
4.
Tárgyévben a családok számára meghirdetett rendezvények száma és az azokon résztvevők száma
5.
A megyei könyvtár esetében az általa ellátott kistelepüléseken szervezett rendezvények száma és az azokon
résztvevők száma
6.
Egyéb rendezvényeken résztvevők száma
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VI. Állományvédelem
1.
Tárgyévben fertőtlenítés, kötés, javítás, restaurálás, savtalanítás vagy egyéb aktív állományvédelmi
intézkedésben részesült dokumentumok száma
2.
Muzeális dokumentumok száma
3.
Restaurált muzeális dokumentumok száma
4.
Az állományvédelmi célból digitalizált és a konvertált dokumentumok száma
5.
Biztonsági jellel ellátott dokumentumok száma
6.
A könyvtári dokumentumok állagának védelmét szolgáló gépek száma

A földművelésügyi miniszter 33/2014. (XII. 10.) FM rendelete
a baromfi ágazatban igénybe vehető állatjóléti támogatások feltételeiről szóló 139/2007. (XI. 28.)
FVM rendelet és a sertés ágazatban igénybe vehető állatjóléti támogatások feltételeiről szóló
140/2007. (XI. 28.) FVM rendelet módosításáról
A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes
kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és
hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 65. § 1. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – a Kormány
tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 4. § 7. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró
Miniszterelnökséget vezető miniszterrel egyetértésben – a következőket rendelem el:

1. A baromfi ágazatban igénybe vehető állatjóléti támogatások feltételeiről szóló
139/2007. (XI. 28.) FVM rendelet módosítása
1. §

(1) A baromfi ágazatban igénybe vehető állatjóléti támogatások feltételeiről szóló 139/2007. (XI. 28.) FVM rendelet
[a továbbiakban: 139/2007. (XI. 28.) FVM rendelet] 1. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép,
egyidejűleg a § a következő (6a)–(6d) bekezdésekkel egészül ki:
„(6) E rendelet alapján támogatás az adott támogatási évben január 1. és december 31. között
a) letelepített napos baromfi közül
aa) növendék csirkére (vágócsirkére),
ab) szabadtartásos csirkére,
ac) gyöngyösre,
ad) pecsenyelibára,
ae) növendék libára,
af ) fiatal libára,
ag) pecsenyekacsára, és
ah) növendék kacsára,
b) átminősített tenyészkakasra és tenyészjércére,
c) házi tyúkra,
d) átminősített előnevelt (növendék) pulykára, valamint
e) levágott összes baromfifélére,
legfeljebb 9,5 milliárd forint összegig állapítható meg. A támogatási keret a 4. számú mellékletben foglaltak alapján,
baromfi megnevezés-csoportonként és naptári negyedévenként elkülönített támogatási keretek szerint kerül
felosztásra.
(6a) A 2014. III. negyedévre rendelkezésre álló támogatási keret 2578,5 millió forint.
(6b) A 2014. IV. negyedévre rendelkezésre álló támogatási keret 2655 millió forint.
(6c) A (6) bekezdéstől eltérően amennyiben egy vagy több baromfi megnevezés-csoport esetében a jóváhagyott
támogatás kevesebb, mint a naptári negyedévben odaítélhető összeg, az így fel nem használt forrással az adott
negyedévben meg kell növelni azon baromfi megnevezés-csoport(ok) támogatási összegét, ahol a jóváhagyott
támogatási igény meghaladja a rendelkezésre álló forrást.

