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Könyvtárhasználati Szabályzat 
 
 
A könyvtár alaptevékenysége: 
 
A Nagydorogi Nagyközségi Könyvtár általános gyűjtőkörű nyilvános könyvtár, amely a helyi 
körülményekből és a könyvtári rendszerben elfoglalt helyéből következően, az 1997. évi CXL. 
tv. 55. és 65. §-a szerint nyilvános könyvtári szolgáltatásokat biztosít a község felnőtt és 
gyermeklakossága részére. 
Gyűjteményét folyamatosan fejleszti, megőrzi, gondozza, és rendelkezésre bocsátja. 
Tájékoztat a könyvtár nyilvános könyvtári rendszer dokumentumairól és szolgáltatásairól. 
Biztosítja a könyvtári dokumentumok helyben használatát, kölcsönzését, más igénybe 
vehető szolgáltatásokat. Lehetővé teszi más könyvtárak állományának elérését, részt vesz a 
könyvtárak közötti dokumentum és információ cserében. 
 
 
A könyvtárhasználat feltételei: 

1. A könyvtár szolgáltatásait minden érdeklődő igénybe veheti, aki személyazonosságát 
igazolja, a könyvtárhasználati szabályokat elfogadja, és betartásukra aláírásával 
kötelezettséget vállal. 

2. A könyvtári tagsághoz nem kötött szolgáltatások (1997. évi CXL. törvény alapján): 

• a könyvtárlátogatás, 

• könyvtár által kijelölt gyűjteményrészek helyben használata 

• az állományfeltáró katalógus használata, 

• információ a könyvtár és a könyvtári rendszer szolgáltatásairól. 

3. A könyvtár további szolgáltatásai csak beiratkozással vehetők igénybe. 14 éven aluli 
olvasóink minden esetben szülői/gondviselői kezességvállalás mellett iratkozhatnak be. 

A könyvtári tagság feltételei: 

a.) A beiratkozás a személyazonosság igazolásával történik az alábbi adatok megadásával: 
név (születési név is), születési hely és idő, anyja neve, állandó lakóhelye, személyi 
igazolvány, vagy útlevél száma. 

b.) A könyvtárhasználó adatainak megváltozását köteles bejelenteni. Amennyiben állandó és 
ideiglenes lakása is van, meg kell neveznie levelezési címét. A változások elmulasztásából 
eredő költség a könyvtárhasználót terheli. 

c.) A felvett adatok kizárólag nyilvántartások, statisztikák, valamint a könyvtári elemzések 
készítésére használhatók fel. 

d.) Az olvasójegy használata minden beiratkozott olvasó részére kötelező.  



2 
 

e.) A könyvtári tagságot naptári évenként meg kell újítani! 

4. Beiratkozási díj 

A könyvtári beiratkozás térítésmentes.   

A könyvtári szolgáltatások 

Kölcsönzés, helyben használat; információszolgáltatás, kulturális, közösségi rendezvények; 
számítógép használat, internet elérés; fénymásolás, könyvtárközi kölcsönzés, előjegyzés, 
hosszabbítás. 

Térítéses szolgáltatás:  

• fénymásolás: fekete/fehér 20 Ft, színes 150 Ft 

• nyomtatás: fekete/fehér  20 Ft, színes 150 Ft  

• internet használat : 50 Ft/fél óra, 100 Ft/óra  

 

A könyvtári szolgáltatásokra vonatkozó szabályozások: 

1. Az érvényes tagsággal rendelkezők egyidejűleg kölcsönözhetnek: 

10 db könyvet és 5 db folyóiratot, 3 CD-t, illetve DVD-t. 

2. Kölcsönzési határidő: 

Kölcsönözhető könyvek, és folyóiratok esetében:  4 hét.  

A kölcsönzési idő egy alkalommal hosszabbítható. 

Késedelem esetén a könyvtár felszólításokat küld, amelynek költségei a kölcsönzőt terhelik.  

Indokolt esetben a könyvtár a követelését polgári peres eljárás során érvényesíti.  

3. Heti nyitva tartási rend: 

hétfő:  zárva 

kedd:  11.30 - 18.30 

szerda:  11.30 - 16.30 

csütörtök: 10.00 - 16.30 

Péntek: 11.30 - 16.30 

szombat:   8.30 - 15.00 

vasárnap: zárva 

heti 30 óra 
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4. Egyéb rendelkezések: 

a.) A könyvtárhasználó köteles a könyvtár dokumentumainak épségére vigyázni. 
Amennyiben megrongálja, elveszíti azokat, köteles a dokumentum pótlására, vagy értékének 
megtérítésére. 

b.) A károkozó, vagy az a késedelmes használó, aki a megadott határidőig tartozását nem 
rendezi, a könyvtár szolgáltatásait nem veheti igénybe. 

c.) A könyvtár használata során a könyvtárhasználók ügyeljenek a csendre, biztosítva a 
nyugodt olvasást, tanulást. 

d.) Azokat, akik közösségellenes magatartásukkal zavarják a könyvtárhasználókat, a könyvtári 
munkát, valamint szándékosan kárt okoznak a gyűjteményben (vagy arra kísérletet tesznek), 
a könyvtár kizárhatja használói köréből. 

Záró rendelkezések: 

Hatályba lép:  2016. április 11. 

 

A könyvtárhasználati szabályzatot készítette: 

Nagydorog, 2016. március 16. 

     Sárvári János sk. 
könyvtáros 

 

 

Nagydorog Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete nevében a 
könyvtárhasználati szabályzatot a 23/2016. (IV.4.) önkormányzati határozatával jóváhagyta. 

Nagydorog, 2016. április 4. 

 

Kovács György sk. 
        polgármester 


