
TÖRÖKSZENTMIKLÓS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISEL Ő-TESTÜLETÉNEK 

 

10/2011. (IV. 01.) SZÁMÚ 
 

ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE  
 

A törökszentmiklósi Ipolyi Arnold Könyvtár, Múzeum és Kulturális Központ használati 
szabályzatáról 

 
Törökszentmiklós Város Önkormányzata az 1997. évi CXL. tv. 68. § a.) pontjában biztosított 
jogkörében az Arnold Könyvtár, Múzeum és Kulturális Központ használatát az alábbiak szerint 
szabályozza: 
 

1. § 
 
(1) Törökszentmiklós Város Önkormányzata A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári 

ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. tv. 68. § a.) pont felhatalmazása alapján, e 
törvény rendelkezésének figyelembe vételével az Ipolyi Arnold Könyvtár, Múzeum és Kulturális 
Központ könyvtára (továbbiakban könyvtár) általános gyűjtőkörű, nyilvános könyvtár, 
gyűjteményeihez, szolgáltatásaihoz való hozzáférést állampolgári jogon biztosítja, és az alábbiak 
szerint szabályozza: 

 
(a) Székhelye 
 

Törökszentmiklós, Kossuth Lajos út 135. 
Postacím: 5200 Törökszentmiklós, Pf. 48. 
Telefon: 06/56/390-011 
Fax: 06/56/390-011 
Igazgató: 06/56/390-011 
A könyvtár internet elérhetősége: www.ivk.hu 
Általános e-mail címe: tmiklos@mail.ivk.hu 
 

(b) Nyitva tartás 
 

Felnőtt részleg. Fsz. 3. 
Hétfő:   zárva 
Kedd:  08.30 - 18.00 
Szerda:  08.30 - 18.00 
Csütörtök: 08.30 - 18.00 
Péntek:  08.30 - 18.00 
Szombat:  08.30 - 12.00 

(c) Olvasóterem. I. em. 19. 
Hétfő:   zárva 
Kedd:  08.30 - 17.00 
Szerda:  08.30 - 17.00 
Csütörtök: 08.30 - 17.00 
Péntek:  08.30 - 17.00 
Szombat:  08.30 - 12.00 

 
 
 d)Helyismeret. Fsz. 3. 

Hétfő:   zárva 
Kedd:  08.30 - 17.00 
Szerda:  08.30 - 17.00 
Csütörtök: 08.30 - 17.00 
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Péntek:  08.30 - 17.00 
Szombat: 08.30 - 12.00 

(e) Gyermekkönyvtár. I. em. 12. 
Hétfő:   zárva 
Kedd:  12.30 - 17.00 
Szerda:  08.30 - 12.00 és 12.30 - 17.00 
Csütörtök: 12.30 - 17.00 
Péntek:  12.30 - 17.00 
Szombat: 08.30 - 12.00 
 

(f) Zenei- és Médiatár. I. em. 17. 
Hétfő:   zárva 
Kedd:  13.00 - 17.00 
Szerda:  08.30 - 12.00 és 13.00 - 17.00 
Csütörtök: 13.00 - 17.00 
Péntek:  13.00 - 17.00 
Szombat: zárva 

 
(g) Surjányi Fiókkönyvtár 5212 Surjány Kőrisfa út 10. 

 Nyitva tartás: szombat 13.00 - 15.00 és igény szerint. 
 (h) Óballai Fiókkönyvtár 5200 Törökszentmiklós – Óballa Fő út 5. 

Nyitva tartás: Péntek:13.00 - 15.00 akadályoztatás esetén csütörtökön 13.00 - 15.00 
 

2. § 
Általános szabályok a könyvtár szolgáltatásainak igénybevételéhez 

 
(1) A könyvtár látogatása - valamennyi könyvtárhasználó érdekében - csak megfelelő öltözékben és az 

alapvető higiéniás szabályok betartásával lehetséges. Zavaróan hiányos öltözék, piszkos és 
ápolatlan megjelenés esetén a könyvtár személyzete felkéri az érintett látogatót a könyvtárból való 
távozásra. 

(2)A könyvtár szolgáltató helyiségeibe A/4-es méretnél nagyobb táskát, valamint kabátot bevinni tilos. 
Állományvédelmi szempontból a ruhatár használata kötelező és díjtalan. A ruhákban, táskákban 
hagyott értékekért a könyvtár felelősséget nem vállal, értéktárgyait magával viheti egy maximum 
20x30 cm-es táskában. Az olvasói térbe a látogató ezen kívül csak jegyzeteit, írószereit viheti be, 
illetve saját laptop használata megengedett, bejelentéshez kötött. A kölcsönzői térben 
kikölcsönzött, saját, illetve más könyvtárból származó dokumentumok csak könyvtárosi 
engedéllyel vihetők az olvasóterembe. 

(3) Az olvasói terekben étkezni tilos.  
(4) Mobiltelefon használata kizárólag a könyvtár előcsarnokában, a látogatók és a könyvtári 

szolgáltatások zavarása nélkül engedélyezett. 
(5) Dohányozni az épületen belül szigorúan tilos. 
(6)A könyvtár dokumentumaiban elhelyezett elektronikus védőjelzések és kódok megrongálásáért az 

olvasónak kártérítést kell fizetnie.  
(7)A könyvtár területén hirdetések, közlemények csak az intézmény igazgatójának engedélyével 

függeszthetők ki, vagy helyezhetők el. 
(8) A könyvtár állománygyarapítása során csak olyan olvasói ajándékkönyvekkel egészíti ki 

állományát, mely gyűjteményébe illik, gyűjtőköri előírásainak megfelel. A gyűjtőkörbe nem 
tartozó dokumentumokat nem fogadja, nem őrzi meg, ill. nem veszi állományba. 

(9) A könyvtár a garantált minőségű szolgáltatásainak és a színvonalas állománygyarapítási 
tevékenysége feltételeinek biztosítása érdekében elfogad dokumentum-felajánlásokat 
magánszemélyek, ill. intézmények részéről. 

(10) A látogatók panaszaikkal, javaslataikkal felkereshetik az intézmény igazgatóját, vagy az 
olvasószolgálat vezetőjét, illetve írhatnak a Regisztrációs pultnál található panaszkönyvbe. 

(11) A könyvtár olvasói javaslatot tehetnek a könyvtárhasználati szabályzat módosítására. 
 

3. § 
Könyvtári nyilvántartás 
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(1) A könyvtár olvasóinak és állományának nyilvántartásához a TextLib integrált könyvtári rendszert 

használja. 
(a) Könyvtárhasználat- A könyvtár nyilvános szolgáltatásait igénybe veheti bárki, aki a 

könyvtárhasználati szabályzatot magára nézve kötelezően elismeri, elfogadja. 
(2) A használók lehetnek: 

(a) Könyvtári tagok: könyvtári tagokká válnak azok, akik személyi adataikat megadják, azokat 
igazolják, és a tagdíjat befizetik. 

(b) Könyvtári látogatók: akik csak a szolgáltatások adott körének ingyenes igénybevételére 
jogosultak.  

(c)A látogatás regisztrációhoz kötött. 
 

4. § 
A könyvtárhasználat feltételei 

 
(1) A könyvtárhasználat nyilvántartásba vételhez kötött. A könyvtárhasználónak a regisztráláshoz, 

beiratkozáshoz a következő személyes adatait kell közölnie és igazolnia (a könyvtár a következő 
adatokat kéri az 1996. évi XX. tv. 4.§ (4). alapján): 
(a) regisztrálásnál: név, születési hely és időpont, lakcím 
(b) beiratkozásnál: név (asszonyoknál leánykori név), születési hely és időpont, anyja neve, 

állandó lakhely (település, utca, házszám stb.), nem helyi lakosok esetében ideiglenes lakcím, 
ha az helyi vagy környékbeli 

(c) személyi igazolvány vagy útlevél száma 
(d) könyvtár gyűjti az olvasók alábbi adatait is, ezek közlése azonban nem kötelező: foglalkozás, 

munkahely, tanulók esetében az oktatási intézmény megnevezése, a kapcsolattartás 
megkönnyítése érdekében telefonszám és e-mail cím. 

(2) A 18 éven aluli használó könyvtári tagságához szülőjének, gondviselőjének, 18 éven felüli magyar 
állampolgárnak, mint jótállónak a kezessége, írásos hozzájárulása szükséges. A jótálló adatait a 
Jótállási nyilatkozaton fel kell tüntetni. 

(3) Az adatok valódiságát igazolni kell (személyi igazolvánnyal, útlevéllel, tartózkodási jogcímet 
igazoló okirattal, jogosítvánnyal vagy diákigazolvánnyal). A szomszédos államokban élő 
magyarokról szóló 2001. évi LXII. tv. hatálya alá tartozó könyvtári, levéltári, muzeális és 
közművelődési intézményekben dolgozók a kulturális kedvezményekre való jogosultságot a 
"Magyar igazolvány", ill. a "Magyar hozzátartozói igazolvány" és a 18/2003. (XII. 10.) NKÖM 
rendelet alapján kiadott igazolás együttes felmutatásával kaphatják meg. 

(4) Az olvasó a beiratkozással egyidejűleg hozzájárul személyi adatainak a rögzítéséhez és annak 
kezeléséhez. Az adatokat a könyvtár az integrált számítógépes rendszerében rögzíti. 

(5) A könyvtár a személyi adatokat kizárólag az olvasói nyilvántartás számára kéri, illetéktelen 
személynek vagy szervnek azokat át nem adja. 

(6) Regisztráláskor, beiratkozáskor a használó látogató vagy olvasójegyet kap. Ezek elvesztését 
azonnal be kell jelenteni, mert az olvasójeggyel való visszaélésért felelősséget az olvasójegy 
tulajdonosa köteles vállalni. 

(7) Elveszett olvasójegy pótlásáért pótdíjat kell fizetni. Az olvasójegy, látogatójegy személyre szól, és 
más személyre át nem ruházható. Családi olvasójegy nincs. 

(8) Regisztrálásnál és beiratkozásnál az olvasó, illetve látogató szóbeli tájékoztatást kap a könyvtár 
használatáról és szolgáltatásairól. 

(9) Beiratkozásnál jelszó igényelhető az on-line szolgáltatások igénybevételéhez.  
(10) Az olvasó bármikor betekinthet az őt érintő nyilvántartásba, tartozásáról nyomtatott listát kérhet, 

díjtalanul. 
(11) A személyi adatváltozás bejelentése a könyvtárhasználó kötelessége, a változás átvezetése a 

könyvtár feladata.  
5. § 

Látogatójegy 
 

(1) Térítésmentes, regisztrálással kerül kiállításra, érvényességi ideje egy naptári évre szól.  
(2) Tulajdonosát ingyenesen illetik meg a következő alapszolgáltatások: 

(a) a könyvtárlátogatás, 
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(b) különféle gyűjteményrészek helyben használata, ami szabadpolcon hozzáférhető (a 
helytörténeti és folyóirat-gyűjtemény kivételével), 

(c) állományfeltáró eszközök, ill. az adatbázisok önálló használata, 
(d) információk a könyvtár és a könyvtári rendszer szolgáltatásairól. 

(3) A látogatójeggyel a kölcsönzés kivételével a könyvtár egyéb szolgáltatásait igénybe lehet venni az 
érvényes díjszabás mellett. 

6. § 
Olvasójegy 

(1) Tulajdonosa jogosult a könyvtár valamennyi szolgáltatásának igénybe vételére az érvényes 
díjszabás mellett.  

(2) A Zenei- és médiatár külön beiratkozással használható, mely fél évre vagy egy naptári évre szól. 
Magába foglal napi 1 órás számítógép-használatot.  

(3) A beiratkozás alkalmával a 16 és 70 év közötti korosztálytól az adott évre vonatkozó díjszabás 
alapján meghatározott összegű beiratkozási díjat szedünk. 

(4) Nem kell beiratkozási díjat fizetniük:  
(a) a 16 éven aluliaknak, 
(b) a 70 éven felülieknek, 
(c) az intézmény dolgozóinak és nyugdíjasainak, 
(d) a vakok, csökkentlátók, siketek és nagyothallók, a mozgáskorlátozottak, ha azt 

megfelelően igazolják, 
(e) közgyűjteményi dolgozóknak, ha azt megfelelően igazolják. 

(5) Kedvezményes beiratkozási díjat fizetnek: 
(a) érvényes diákigazolvánnyal rendelkezők (50% kedvezmény) 
(b) nyugdíjasok (40 % kedvezmény) 

(6) A kedvezményre való jogosultságot igazolni kell.  
(7) Beiratkozási díjak: 

(a) 1000 - Ft/fő/év 
(b) Zenei- és médiatár esetében 3000,-Ft/fő/év, 1800,-Ft/fő/fél év 

(8) A beiratkozási díj összegéről számla kérhető, amely a szakkönyvtámogatás terhére elszámolható 
(1993. évi LXXIX.tv. 19§ (6).  

(9) A fiókkönyvtárakba történő beiratkozáshoz a fentiekben leírt adatok regisztrálása szükséges. A 
beiratkozás díjtalan.  

(10) A látogató-, ill. olvasójegyet érkezéskor a kölcsönzőpultnál fel kell mutatni, majd át kell adni az 
igénybe vett részleg könyvtárosának. 

 
7. § 

Kölcsönzés 
 

(1) A könyvtár dokumentumállományának kölcsönzése számítógépes nyilvántartással történik. A 
könyvtár gyűjteményéből kölcsönözni csak érvényes olvasójeggyel lehet. A személyes kölcsönzéstől 
csak kivételes esetben tekintünk el. Akadályoztatás esetén a jótálló vagy személyre szóló 
meghatalmazással a meghatalmazott is kölcsönözhet. 
(2) A kölcsönzési határidő, valamint az egyszerre kikölcsönözhető dokumentumok száma 

dokumentumtípusonként és részlegenként: 
 
Felnőtt részleg: (12 éven felüliek vehetik igénybe) 
Dokumentum típusa Kölcsönözhető db Kölcsönzési idő Hosszabbíthatóság. 
könyv    10 db   1 hónap  2x 
kölcsönözhető folyóirat  5 db   1 hét   1x 
hangoskönyv   5 db   1 hónap  1x 
 

(3) Kizárólag vakok és gyengénlátók részére a hangoskönyvek meghallgatásához eszköz 
kölcsönözhető /lejátszó/ a kint lévő dokumentumok kölcsönzési határidejére. Egy készülék 
maximum 3 hónap időtartamra kölcsönözhető átvételi elismervény kitöltése ellenében. 

 
(4) Olvasóterem 
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(a) Csak a könyvtár zárva tartási ideje alatt lehet kölcsönözni letéti díjért( a könyv eszmei 
értékének megfelelően 5.000-20.000 Ft/könyv ellenében), alkalmanként 3 cím. Nem 
hosszabbítható. A kölcsönzést ebben az esetben is a számítógépes nyilvántartásban rögzíteni 
kell.  

(5) Zenei és médiatár  
Dokumentum típusa Kölcsönözhető db Kölcsönzési idő Hosszabbíthatóság. 
videókazetta, CD és DVD 6 db   1 hét  1x 
Korhatáros filmeket csak a megfelelő korhatár betöltése után lehet kölcsönözni. 
 
Gyermekkönyvtár: 
Dokumentum típusa Kölcsönözhető db Kölcsönzési idő Hosszabbíthatóság. 
könyv     5 db   1 hónap  2x 
 
Fiókkönyvtárak: 
Dokumentum típusa Kölcsönözhető db Kölcsönzési idő hosszabbíthatóság. 
könyv    5 db   1 hónap  2x 
 

(6) Hosszabbítás (amennyiben a dokumentumra nincs előjegyzés) 
(a) A honlapon, az online katalógusban (www.ivk.hu) jelszó birtokában önállóan is elvégezhető 

a lejárati idő előtt. 
(b) Könyv, hangoskönyv a hosszabbítása a lejárati idő után 1 hétig kérhető személyesen, 

telefonon, e-mailben (tmiklos@mail.ivk.hu) 
(c) Videokazetta, CD, DVD, folyóirat esetében a hosszabbítás a lejárati idő után 2 napig 

kérhető személyesen, telefonon, e-mailben. 
(7) Előjegyzés 

(a) Az éppen kölcsönzésben levő dokumentumokat kérésre előjegyezzük. A dokumentumot az 
olvasó kérésének megfelelő ideig figyeljük és beérkezése után értesítést küldünk. Az 
előjegyzés a honlapon (jelszó birtokában) önállóan is elvégezhető. Sikeres előjegyzés esetén 
az értesítés – amennyiben nem e-mail-en kéri az olvasó - térítésköteles, melynek díja 
megegyezik a mindenkori postai szabvány levélküldemény és nyomtatási költség vagy az 
értesítés (sms, stb.) díjával, melyet az előjegyzett dokumentum átvételekor kell fizetni.  

(b) Az előjegyzett dokumentumot 2 hétig, ha van rá másik előjegyzés, 1 hétig tartjuk meg az 
olvasó számára. 

8. § 
Könyvtárközi kölcsönzés 

 
(1) A könyvtár az állományából hiányzó nyomtatott dokumentumokat a használók kívánságára a 

könyvtárközi kölcsönzés keretében hazai és külföldi könyvtárakból és más forrásokból eredetiben 
vagy másolatban megkéri. 

(2) A szolgáltatás igénybevétele (a kérőlap kitöltése és a dokumentum elvitele egyaránt) 
beiratkozáshoz és személyes megjelenéshez kötött. 

(3) Nem veszünk fel könyvtárközi kérést a könyvtárunk gyűjteményében hozzáférhető, ám aktuálisan 
kint lévő dokumentumokra. Ilyen esetben csak előjegyzés kérhető. 

(4) A könyvtárközi kölcsönzésben a dokumentum használatának feltételeit a küldő könyvtár szabja 
meg, pl.: csak olvasótermi használat, rövid kölcsönzési határidő, csak másolatot küld stb. 

(5) A könyvtárközi szolgáltatás költsége a kérő olvasót terheli, melyet a kért dokumentum 
könyvtárunkba érkezésekor kell kiegyenlíteni. A fénymásolat szolgáltatása a küldő könyvtár 
díjszabása szerint történik, amit a postaköltséggel együtt az igénylő olvasónak kell kifizetnie. 

(6) A megküldött dokumentumok (az elektronikus úton érkezettek nyomtatott változata is) a felnőtt 
részlegben vehetők át. Érkezésükről a könyvtár értesítést küld, mely – amennyiben nem e-mail-en 
kéri az olvasó - térítésköteles, melynek díja megegyezik a mindenkori postai szabvány 
levélküldemény és nyomtatási költség vagy az értesítés (sms, stb.) díjával, melyet a kért 
dokumentum átvételekor kell fizetni.  

(7) A határidőn túl visszahozott könyvtárközi dokumentum után késedelmi díjat kell fizetni. A 
szolgáltatásból kizárható az az olvasó, aki 2 alkalommal késve hozza vissza a könyvet, mert ezzel 
könyvtárunk jó hírét csorbítja. 
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(8) Ha a könyvtárköziben kapott dokumentum elvész vagy megrongálódik, annak térítési díját – 
amelyet a kölcsönadó intézmény állapítja meg – a könyvtárhasználónak kell megfizetnie. 

 
9. § 

Helyben használat 
 

(1) Az olvasótermek és a kutatóhelyek állománya, a számítógépes adatbázisok - mind a felnőtt, mind 
a gyermek részlegben -, valamint a helyismereti gyűjtemény csak helyben használhatók. 

(2) Az olvasóterem és a helyismereti gyűjtemény csak érvényes olvasó- vagy látogatójeggyel 
látogathatók, melyek a Regisztrációs pontban válthatók. 

(3) A nem kölcsönözhető dokumentumokat a nyitva tartás ideje alatt helyben használhatják az 
olvasók, más részekbe átvinni csak könyvtárosi engedéllyel lehet. Igény esetén rendelkezésre áll a 
térítéses másolás, digitális fényképezés illetve szkennelés lehetősége.  

(4) Az olvasótermi állományból való kölcsönözés az olvasóteremi tájékoztató könyvtárossal történt 
előzetes egyeztetés után történhet. A kölcsönzési határidőn túl visszahozott dokumentum után 
késedelmi díjat számítunk fel. A gyermekkönyvtár és az idegen nyelvű részleg olvasótermi 
állományának kölcsönzésére is a fenti szabályok az irányadók. 

(5) Helyismereti gyűjtemény dokumentumai nem kölcsönözhetők. 
 

10. § 
Tájékoztatás, csoportos látogatás 

 
(1) A beiratkozott olvasók igény szerint segítséget kaphatnak az őket érdeklő témák irodalmának 

megkeresésében, kérdéseik megválaszolásában. 
(2) Előzetes megbeszélés alapján könyvtárismertető, könyvtárhasználati, tanítási órák, csoportos 

kölcsönzések díjmentesen igénybe vehetők. 
(3) Egyéb rendezvények (kézműves foglalkozások, stb.) lebonyolítását - térítési díj ellenében - 

lehetővé tesszük.  
 

11. § 
Könyvtári számítógép és Internet használat 

 
(1) Az internet használatára kijelölt számítógépeket érvényes Zenei- és médiatári olvasójegy 

felmutatása után lehet igénybe venni.  
(2) Igény szerint a szolgáltatás biztosítására előjegyzés kérhető. 
(3) A beiratkozott olvasók részére a számítógép használatának alapideje 60 perc.  
(4) Látogatók számára a számítógép használatának díja 200 Ft/óra. A legkisebb időegység fél óra 

(100 Ft). Az igénybevétel kezdetét és befejezését számítógép rögzíti attól a pillanattól, ahogy a 
használó jelentkezik a hálózatra. A befejezés után ki kell lépni a hálózatról. A használati díjat a 
kölcsönző pultnál kell fizetni, bizonylat ellenében. 

(5) Amennyiben a szolgáltatásra mások nem tartanak igényt, a használat egyszer meghosszabbítható, 
további hosszabbítás csak térítés ellenében lehetséges a beiratkozott olvasóknak is, a díj 50%-ért.  

(6) Szövegszerkesztés esetében saját adathordozó használható előzetes vírusmentesítés után 
lehetséges.  

(7) Mentés saját adatrögzítőre csak előzetes vírusmentesítés után lehetséges, illetve helyben vásárolt 
CD, DVD használható. 

(8) Nyomtatásra is lehetőséget biztosítunk – térítés ellenében -, ez esetben kérje a könyvtáros 
segítségét, mert a tévesen kinyomtatott oldalakat is ki kell fizetni. 

(9) A rendszerben észlelt hiba esetén azonnal szóljon a könyvtárosnak! 
(10)A használó nem sértheti meg a kulturális intézmény követelményeit, erkölcsi elvárásait. (11) A 

használó felel a vonatkozó törvények betartásáért. A könyvtár nem vállal felelősséget a használó 
esetleges jogszabálysértései miatt.  

12. § 
Fénymásolás, nyomtatás, szkennelés, egyéb szolgáltatások 
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(1) A könyvtár állományában lévő dokumentumokról és korlátozott mértékben nem könyvtári 
anyagról – a copyright jogok figyelembe vételével – másolat kérhető a szerzői jogi törvényben 
foglaltak betartásával. (1999. LXXVI. Tv.) 

(2) A „védett könyv” jelöléssel ellátott dokumentumokról és az 1945 előtt megjelentekről fénymásolat 
egyedi engedéllyel készíthető. 

(3) Szkennelésnél a kapott másolatot nyomtatjuk, elküldjük e-mailben vagy digitális 
információhordozóra mentjük igény szerint.  

(4) Saját adatrögzítőre mentés csak előzetes vírusmentesítés után, illetve helyben vásárolt CD, DVD-
re készíthető. 

13. § 
Szolgáltatási díjtételek 

 
Nyomtatás - Fénymásolás 

Papírfajta 

Fizetendő bruttó összeg (Ft) 
Színes Fekete-fehér 

0-49% fedettség 
50-100% 

fedettség (fotó) 
0-49% fedettség 

50-100% 
fedettség (fotó) 

A/4 
80 g. és 90 g. 150 200 15 20 

120 g. és 160 g. 200 250 20 30 
220 g. és 250 g. 220 270 25 35 

A/3 
80 g. és 90 g. 300 350 30 40 

120 g. és 160 g. 320 370 40 60 
220 g. és 250 g. 350 400 50 70 

Egyéb szolgáltatásaink Fizetendő bruttó összeg 
Falinaptár, poszter, plakát készítése 2000 Ft + a fénymásolási díjtétel 

Névjegykártya készítése 500 Ft + a fénymásolási díjtétel 
Meghívó, szórólap, műsorfüzet készítése 1000 Ft + a fénymásolási díjtétel 

Matrica nyomtatása 2 munkanap határidővel 
Szkennelés 50 Ft - A/4 oldal 

Laminálás 
300 Ft – A/4 oldal 
500 Ft – A/3 oldal 

Faxküldés - fogadás 
350 - Ft/oldal (belföld) 
700 - Ft/oldal (külföld) 

Telefonhasználati díj a mindenkori TELECOM tarifa 

Spirálozás, hőkötés 

30 lapig - 260 - Ft 
50 lapig - 320 - Ft 
100 lapig - 360 - Ft 
150 lapig - 400 - Ft 
200 lapig - 500 - Ft 

Házi hang és videofelvételek másolása 
CD-re illetve DVD-re 

5- Ft/perc + a hordozó ára 

Szöveges dokumentum és adatmásolás 200 - Ft lemezenként + a hordozó ára  
DVD felirat nyomtatás 300- Ft/lemez 

Projektor bérleti díj 2.000 Ft / óra 
a. A fénymásolási és nyomtatási szolgáltatás között nem teszünk különbséget. 
b. Szerkesztésnek minősül minden olyan operátori tevékenység, amely új anyag 

elkészítéséhez szükséges, illetve a készen hozott nyomtatandó anyag nyomtatóra 
történő elküldésén túlmenően szükséges a kívánt nyomat elkészítéséhez. 

c. Egyedi papírok esetén - a papír ára + a másolási/nyomtatási díjtétel fizetendő. 
 
 

14. § 
Eljárás vissza nem hozott dokumentumok esetén 
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(1) A kölcsönzési határidő lejárta után a könyvtár két alkalommal írásban felszólítja az olvasót a 
dokumentumok visszahozatalára. A levélben küldött értesítés postaköltsége az olvasót terheli. 

(2) A könyvtár a vissza nem hozott dokumentumok esetében a be nem hajtható követelését jogi úton 
érvényesíti a bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. tv. alapján. (Erre a kiküldött felszólító 
levélben is figyelmeztetjük az olvasót.) 

(3) Az elveszett vagy megrongált dokumentumokat azonos kiadású, vagy frissebb példánnyal kell 
pótolni, vagy azokat a könyvtár által megállapított ún. gyűjteményi értéken, antikvár becsértéken 
kell megtéríteni. 

(4) Az egyszer már megtérített dokumentum árát a dokumentum előkerülése esetén a könyvtár nem 
téríti vissza, a dokumentum az olvasó tulajdonába megy át. 

(5) Késedelmi díj: A kölcsönzési határidő után visszahozott dokumentumokért - példányonként, 
naponta - késedelmi díjat számolunk fel, melynek összege dokumentum típusonként változó. 

(a) Könyvek, folyóiratok esetébe 10,-Ft/könyv/nap 
(b) Hangoskönyvek esetébe 15,-Ft/könyv/nap 
(c) Videokazetta, CD, DVD esetében 30,-Ft/dok./nap 
(d) Letéti díjas kézikönyv esetén 100,-Ft/könyv/nap 
(e) Könyvtárközi kéréssel kölcsönzött könyv esetében 100,-Ft/könyv/nap  

(6) Kártérítés:A használónak a gyűjteményben okozott kárért, megrongált és vissza nem hozott 
dokumentumokért kártérítést kell fizetnie, melynek módja:  

(a) A megrongált vagy elveszett dokumentummal azonos kiadású példány, ha az nem 
szerezhető be, más kiadású példányának megvásárlásával is pótolható. 

(b) Ha a dokumentum nem szerezhető be, akkor a fizetendő díj: 
− 1985 előtti a beszerzési ár 20-szorosa 
− 1986-95 közötti a beszerzési ár 15-szöröse 
− 1996-2000 közötti a beszerzési ár 7-szerese 
− 2001-2005 közötti a beszerzési ár 3-szorosa 
− 2006 utáni a beszerzési ár 2-szerese de minimum 1500,-Ft 

(c) Amennyiben a dokumentum a könyvtár számára pótolhatatlan érték, a dokumentum 
másolásának díját kell a könyvtár részére megtéríteni. 

 
15. § 

Egyéb rendelkezések 
 

(1) A könyvtáros jogosult arra, hogy intézkedéseket tegyen a könyvtári fegyelmet szándékosan vagy 
rendszeresen megsértő olvasók esetében. 

(2) Ha a dokumentumot az olvasó a kölcsönzés megkerülésével próbálja kivinni a könyvtárból, a 
könyvtár megbízott munkatársa jegyzőkönyvet vesz fel. 

(3) Ha az olvasó figyelmeztetés ellenére a szabályzatnak nem tesz eleget, a dokumentumokat, a 
könyvtár hagyományos és számítógépes adathordozóit, használati tárgyait gondatlanul kezeli, a 
könyvtár igazgatója az eset súlyosságát mérlegelve kártérítés megfizetésére kötelezi, vagy 
büntetőfeljelentést tesz. Az okozott kár mértékét figyelembe véve bizonyos időre, vagy végleg 
kizárhatja az olvasót a könyvtár használatából. 

 
16. § 

Hatálybalépés 
 

E rendelet 2011. április 8-án lép hatályba, ezzel egyidejűleg a 11/2007(II.23.) sz. Ö. r. hatályát veszti. 
 
Törökszentmiklós, 2011. április 1. 
 
 

Dr. Juhász Enikő s. k 
polgármester 

Dr. Ondok László s. k. 
jegyzőt helyettesítő aljegyző 

 


