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KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZAT 

 

 A könyvtárhasználati szabályzat- a dokumentumok és mások könyvtárhasználati jogának 

(lsd. 1997. évi CXL. tv. a kulturális javak védelméről) érdekében a könyvtárhasználatra 

vonatkozóan kötelező érvényű. 

 A könyvtárlátogatók beiratkozás nélkül jogosultak a kulturális törvény szerinti ingyenes 

alapszolgáltatások igénybevételére: 

- könyvtárlátogatás 

- könyvek helybenhasználata 

- állományfeltáró eszközök (katalógus) igénybevétele 

- információ a könyvtárostól a könyvtár és a könyvtári rendszer szolgáltatásairól, a beiratkozás 

módjáról és a használat szabályiról. 

 

Beiratkozás: 

 Az olvasójegy a 12 hónapra meghatározott beiratkozási díj ellenében a könyvtár teljes 

szolgáltatási körének rendszeres igénybevételére jogosít. A beiratkozás alkalmával a hitelt 

érdemlő dokumentum (személyi igazolvány, útlevél, diákigazolvány) felmutatásával igazolni 

és közölni kell saját- ha önálló jövedelemmel nem rendelkezik, jótállójának- alábbi adatait: 

- név (asszonyoknál lánykori név is) 

- születési hely és idő 

- anyja neve 

- lakcím 

- személyi igazolvány- vagy útlevélszám 

 A könyvtár gyűjti a következő adatokat, ezek közlése azonban nem kötelező: 

- foglalkozás 

- munkahely 

 A személyes adataiban bekövetkezett változásokat a könyvtárhasználó köteles bejelente-

ni a könyvtárnak. 
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 Mentesülnek a beiratkozási díj alól, illetve kedvezményben részesülnek: 

A, ingyenes a könyvtári tagsága 

- az 18 év alattiaknak és 70 éven felülieknek 

B, az érvényes díj 50%-át fizetik: 

- a 18 év feletti, diákigazolvánnyal rendelkezők 

- a 70 év alatti nyugdíjasok 

 Amennyiben a könyvtárlátogató a könyvtár szolgáltatásait a jövőben nem kívánja igénybe 

venni, kérésére adatait a nyilvántartásból törölni kell. 

 Az olvasójegyet csak az a személy használhatja, akinek a nevére kiállították. Az elveszett 

olvasójegy az évente megállapított térítési díj ellenében pótolható. 

 

Kölcsönzés: 

 A könyvtári dokumentumok kölcsönzése a beiratkozott olvasók számára ingyenes. A 

kölcsönzési idő egy hónap.  

 Az olvasójegy tulajdonosa teljes felelősséggel tartozik a kölcsönzött dokumentumokért, 

és ezt a beiratkozáskor a tasakon aláírásával vállalja. 

 Az olvasójegyen a lejárat dátuma mellett- kölcsönzési alkalmanként fel kell tüntetni a 

kölcsönzésben lévő kötetek darabszámát.  

 Egyidejűleg 5 könyv kölcsönözhető. Amennyiben nincs előjegyzés az adott műre, a 

kölcsönzés két alkalommal- telefonon is- meghosszabbítható. 

 Ha az olvasó a kölcsönzött dokumentumokat a határidő elteltével nem szolgáltatja 

vissza, a határidőt követő egy hét türelmi idő után levelezőlapon felszólításra kerül. A 

vissza nem hozott dokumentumokra egy hét múlva- ezúttal felsorolásukkal- ismét felhívjuk 

az olvasó figyelmét. Amennyiben ezt követően sem juttatja vissza azokat, ajánlott figyel-

meztetést kap, majd egy hónapos várakozás után peren kívüli eljárás keretében hivatásos 

jogalkalmazó szervek közreműködését vesszük igénybe az okozott kár megtérítéséhez. 
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 A kölcsönzési határidőt be nem tartó olvasó késedelmi díjat köteles fizetni, mely 

dokumentumonként naponta, a lejárati dátumtól kerül elszámolásra az adott évre megálla-

pított díjszabás alapján. A késedelmes kölcsönző köteles megtéríteni a kiküldött figyelmez-

tetők teljes postaköltségét is. 

 A kikölcsönzött és a kölcsönvevő olvasónál elveszett, megsemmisült, megrongálódott, 

továbbá a könyvtár olvasói tereiben megrongált, megcsonkított dokumentumok értékét az 

olvasónak meg kell térítenie, illetve gondoskodnia kell annak pótlásáról. 

 

Előjegyzés: 

 A kölcsönzésben lévő műveket az olvasó előjegyeztetheti. A kért dokumentum 

beérkezéséről az olvasót értesíteni kell, az előjegyzett dokumentumot az értesítéstől 

számított 5 nyitvatartási napig vissza kell tartani. Az értesítés térítési díja évenként 

általánydíjként kerül megállapításra, és az előjegyzés felvételekor fizetendő. 

Internet, PC-sarok: 

 A beiratkozott olvasók számára az Internet-használat  térítés köteles./Lásd. Internet-

használati szabályzat./ Az Internet- használati lehetőség elsősorban tanulás és munka, illetve 

információszerzés, tájékozódás céljára szolgál, ezért egyéb tevékenység (pl. játék, chat) 

csak akkor megengedett, ha van szabad gép. Több várakozó esetén maximum fél óra áll 

mindenki rendelkezésére ez utóbbiak céljára. Az előjegyzett olvasók elsőbbséget élveznek 

a fel nem iratkozottakkal szemben. 

 A szolgáltatás nem használható: 

- törvénybe ütköző cselekményekre (adatok illetéktelen használata, módosítása, 

megrongálása, megsemmisítése), 

- mások vallási, etnikai, politikai vagy más jellegű érzékenységét sértő, másokat zaklató 

tevékenységr. 

 

Felnőttek szabadpolcos kiválasztótere: 

 Két állományegységből áll: 

1, szakirodalom 
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2, szépirodalom. 

 Kiemelt állománycsoportok: versek, tudományos-fantasztikus regények, krimik és 

szerelmes regények. 

Ifjúsági sarok: 

 Szintén két állományegységből áll: 

1, szakirodalom (ifjúsági ismeretterjesztő) 

2, szépirodalom 

 Kiemelt állománycsoportok: mesék, gyerekversek, ifjúsági regények, kötelező 

olvasmányok. 

Olvasótermi gyűjtemény: 

 A kézikönyvek a teljes nyitvatartási időben helyben használhatók. Ezek a példányok 

csak kivételes esetben, rövid határidővel (nyitvatartási időn kívül) adhatók kölcsönzésbe. 

Az itt elhelyezett „rövid lejáratú” könyvek 2 hétre kölcsönözhetők. 

Felvilágosítás, tanácsadás, tájékoztatás: 

 Az intézmény valamennyi használója jogosult felvilágosításra a könyvtár és a magyar 

könyvtári rendszer használatának szabályairól és a feltáró rendszerben való eligazodásról. 

 A könyvtáros a szépirodalom és a szakirodalom köréből ajánlással, tanácsadással, 

szükség szerint anyaggyűjtéssel segíti a használónak megfelelő dokumentumok kiválasztá-

sát, segíti az online- adatbázisok használatát. 

A könyvtár használói kezdeményezhetik  a szabályzat pontjainak megváltoztatását, 

módosítását, amit a könyvtáros továbbít a fenntartó felé. 

 

 

 

 

 

 

KÖNYVTÁRHASZNÁLATI ÉS SZOLGÁLTATÁSI DÍJAK 2013-ban 

SZJ 92.51.11- könyvtári szolgáltatás 
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Beiratkozási díj 

 

 Alapdíj Áfa Együtt Időtartam Áfa %-a 

18 éven aluliak és 70 éven 

felüliek 

- - - év - 

Érvényes diákigazolvánnyal re

delkezők (18 éves kor felett) 

  315 Ft év 25% 

Nyugdíjasok (70 év alatt)   315 Ft év 25% 

Aktív keresők   630Ft év 25% 

 

SZJ 64.11.1- postai szolgáltatás 

 

Előjegyzés értesítési díja kérésenként: 100 Ft (adómentes) 

 

ÁFA- körön kívüli bevétel (nem minősül teljesítés ellenértékének, áfát nem tartalmaz) 

 

Késedelmi díj: könyvenként naponta 10 Ft+ felszólítás kiküldése esetén postaköltség 

Kártérítés (rongált, elveszett dokumentum térítése): kötészeti árjegyzék, ill. gyűjteményi 

érték alapján+ 400 Ft kezelési költség 

Elveszett olvasójegy pótlása: 100 Ft. 

 

 

 

 

        Tóth Sándorné 

         könyvtáros  


