
A könyvtár használatának szabályzata  
(minta) 

 
A könyvtárba beiratkozhat minden magyar állampolgár. Minden beiratkozott olvasó számára 
hozzáférhető a könyvtár valamennyi dokumentuma. A könyvtári tagság naptári évre szól, 
megújításáról évente nyilatkozni kell. Ennek elmulasztása esetén a megújítást követő év 
december 31-én a tagsági viszony megszűnik. (Tartozás esetén a tagsági viszony a tartozás 
rendezése után szűnhet meg.) A beiratkozni szándékozó nyilatkozik arról, hogy betartja a 
könyvtárhasználati szabályokat, megadja és igazolja a következő személyes adatait: név, 
születési helye, ideje, lakcím, személyi igazolványának (vagy útlevelének) száma. 16 év 
alattiak beiratkozásához jótállási nyilatkozat is szükséges. A könyvtár a személyi adatok 
védelméről az erre vonatkozó jogszabályok szerint gondoskodik. A beiratkozott olvasó 
kötelezettséget vállal a könyvtár használati szabályzatának betartására. Önálló keresettel nem 
rendelkező személyeknek egy jótálló kezességvállalása szükséges. 
 
Beiratkozási díj     (Amennyiben a fenntartó elrendeli) 
Önálló keresettel rendelkezőknek……..Ft  
Érvényes diákigazolvánnyal rendelkezőknek, nyugdíjasoknak…….Ft 
A pedagógusigazolvánnyal rendelkezők ……Ft 
GYES-en, GYED-en lévő  és a munkanélkülieknek……Ft 
A 16. életévüket be nem töltött, valamint a 70. életévüket betöltött olvasók az 1997. évi CXL. 
tv. 56. § /6/ bekezdése értelmében mentesülnek a beiratkozási díj megfizetése alól.  
 
A könyvtár szolgáltatásai: 
 
A könyvtárhasználót ingyenesen illetik meg a következő alapszolgáltatások: 
 – könyvtárlátogatás 
 – a  kijelölt gyűjteményrészek helyben használata 
 – állományfeltáró eszközök használata 
 – információ a könyvtár és a könyvtári rendszer szolgáltatásairól. 
 
Beiratkozott olvasók által igénybe vehető szolgáltatások 

 
A beiratkozás fejében nyújtott szolgáltatások az olvasójegy leadása után vehetők igénybe. 
Helybenhasználat: a könyvtár minden dokumentuma, szolgáltatása és az ezekhez szükséges 
technikai eszközök helyben igénybe vehetők.  
 
Dokumentumkölcsönzés: a kölcsönzési állományba tartozó könyvek, videokazetták… stb. a 
kölcsönzési szabályok betartásával kölcsönözhetők. Ugyanabból a dokumentumból  az olvasó 
csak egyetlen példányt kölcsönözhet! 
A kölcsönözhető darabszám:……… 
Kölcsönzési határidő……….. 
Hosszabbítási lehetőség……… 
 
A kölcsönzés alatt lévő dokumentumra – olvasói kérés alapján – előjegyzés vehető fel. A 
szolgáltatás igénybevételének díja…  A dokumentum beérkezéséről az olvasót a könyvtár 
értesíti. Ebben az esetben a dokumentumot meghosszabbítani nem lehet.  
A kölcsönzési nyilvántartás ………..történik.  
Ha az olvasó a kölcsönzési határidőt nem tartja be, késedelmi díjat köteles fizetni. Ennek 
mértéke könyvenként napi ….. Ft, valamint a postaköltség összege. A kölcsönzési határidő 



lejártáról a könyvtár az olvasónak felszólítást küld, melyben kéri a dokumentum 
visszaszolgáltatását. Ha az első felszólítás eredménytelen marad, 30 nap elteltével a könyvtár 
második felszólítást küld, további 30 nap után pedig tértivevényes levélben a 3. felszólítást is 
kézhez kapja az olvasó. Ha ez is eredménytelen marad, akkor a könyvtár bírósághoz fordul a 
tartozás kiegyenlítése céljából. Az ekkor felmerülő költségek (együttes postaköltség, eljárási 
költségek, illeték, dokumentum értéke, végrehajtó költségei) az olvasót terhelik. 
 
A kölcsönzött dokumentum elvesztése esetén az olvasónak meg kell térítenie azt a kárt, amit a 
dokumentum elvesztésével okozott. Könyvek esetén ennek minimális összege az előző évi 
könyvbeszerzési átlagárának fele. A könyvtárral szemben fennálló tartozás esetén újabb 
kölcsönzés nem vehető igénybe. 
 
A kézikönyvtári állomány és a folyóiratok a nyitvatartási időn túl (korlátozott időre) a 
könyvtár vezetőjének engedélyével kölcsönözhetők. 
Amennyiben a keresett dokumentumok a könyvtár állományában nincsenek meg a 

beiratkozott olvasóknak lehetősége van kérni a könyvtárközi kölcsönzést. A küldő könyvtár 

esetenként kölcsönzési díjat kérhet, ennek összege a megrendelőt terheli. A könyvtárközi 

kölcsönzés útján meg nem szerezhető művekről az olvasók kérésére a könyvtár másolatot 

készít, illetve készíttet. Ennek költségei szintén a megrendelőt terhelik. 

Internet szolgáltatást kizárólag a beiratkozott olvasók vehetik igénybe A használat ideje …… 
perc. Amennyiben a szolgáltatásokra mások nem tartanak igényt, az Internet használata 
további 30 percre meghosszabbítható. A használat díjtalan (óránként ….Ft. 
 
A könyvtár állományát, szolgáltatásait csak rendeltetésszerűen szabad használni, a kárt 
okozók ötelesek az okozott kárt megtéríteni, illetve a könyvtár használatától időlegesen vagy 
véglegesen eltilthatók. 
 
Dátum: 
  ………………………………… 
 
 
 
 
      ………………………………… 
        A könyvtár vezetőjének aláírása 
 


