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Rácalmási Művelődési Ház és Könyvtár 

KÖNYVTÁRHASZNÁLATI 

SZABÁLYZAT 
 

 

 

 

 

I. Nyitva tartási (kölcsönzési) idő: 

 

 

Kedd:  10-18 

Szerda:  10-20 

Csütörtök:  10-18 

Péntek:  10-18 

Szombat:  10-16 

 
 

II. A könyvtár elérhetősége 

 

Rácalmási Művelődési Ház és Könyvtár 
2459 Rácalmás, Szigetfő u. 31. 

Tel: 25/ 440-456, +3630 486-69-51 

E-mail: rackonyvtar@racalmas.hu 

 

III. A könyvtár gyűjteménye 

 
A  Könyvtár a nemzeti könyvtermés magyar nyelvű részéből a könyvtár 

funkciónak megfelelően gyűjti:  

1. A klasszikus és kortárs magyar szépirodalom alkotásait. 

2. A klasszikus és kortárs világirodalom reprezentatív alkotásait. 

3. A klasszikus és kortárs magyar gyermek- és ifjúsági irodalmat. 

4. A világirodalom klasszikus és kortárs gyermek- és ifjúsági irodalmának 

reprezentatív alkotásait. 

5. Válogatva gyűjti a romantikus és szórakoztató irodalmat, az olvasói 

igényeknek megfelelően 
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IV. A könyvtári szolgáltatások igénybevétele: 
 

A látogatók térítésmentesen jogosultak a dokumentumok helyben 

használatára, az állományfeltáró eszközök használatára, a könyvtárról és a 

könyvtári rendszerről tájékoztató információkra. 

 

Be kell iratkoznia annak, aki a dokumentumokat kölcsönözni kívánja, a 

számítógépet használja. A beiratkozási díjakat az V.  pont tartalmazza. 

 

Beiratkozáskor minden olvasótól adatokat kérünk, melyeket az olvasói 

nyilvántartásban, valamint az olvasójegyén vezetünk. Aláírásával igazolja 

személyes adatai helyességét és ez jelenti egyben a Könyvtárhasználati 

Szabályzat tudomásul vételét. A könyvtár adat- és kölcsönzési 

nyilvántartása kézi és számítógépes úton történik. 14 éven aluli gyermek, 

ill. 14 év feletti, önálló keresettel nem rendelkező személy a kezes által 

aláírt olvasójeggyel iratkozhat be. A 14 év feletti beiratkozó adatait 

fényképes igazolvány alapján írjuk be, amely a nevet, a születési adatokat, 

az édesanya leánykori nevét és a lakcímet valamint a telefonszámot 

tartalmazza.  „ A személyes adataiban bekövetkezett változásokat a 

könyvtárhasználó köteles bejelenteni a könyvtárnak.” /1997. évi CXL. 

57.§ 2./ Mindemellett kérjük beiratkozó olvasónkat, hogy –statisztikai, 

könyvtárhasználati elemzések érdekében- önként szíveskedjenek közölni 

munkahelyük nevét és foglalkozásukat is. A könyvtárhasználóról felvett 

adatok kizárólag nyilvántartások, statisztikák, valamint könyvtári 

elemzések készítésére használhatók fel. Nyilvánosságra nem hozhatók, 

harmadik fél számára az adatközlő írásos beleegyezése nélkül ki nem 

adhatók. 

„A 16 éven aluliak és a 70 éven felüliek mentesülnek a beiratkozási díj 

megfizetése alól. A pedagógusok és a diákok más jogszabályban 

megállapítottak szerinti kedvezményekben részesülnek.” /1997. évi CXL. 

törvény 56. § (6). / 

 

V. Általános szabályok: 
 

 Könyvtári dokumentumot csak érvényes olvasójeggyel lehet kölcsönözni. Az 

olvasójegyet az olvasónak kell megőriznie, a könyvtár nem vállalja — a 

kölcsönzés szüneteltetésének idejére sem — az olvasójegyek megőrzését. 

(Ha nincs a beiratkozott olvasónál kint lévő könyv, akkor nyilvántartásunk 

szerint az olvasói tasakban van a pihenő olvasójegy.) 
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 A beiratkozás az adott tárgyévre szól, a szeptembertől beiratkozó olvasók a 

beiratkozási díj 50%-át fizetik meg. A beiratkozáskor kapott olvasójegy 

másnak át nem adható, az esetleg ebből adódó visszaélésekből származó 

károkért a tulajdonosuk felel. Elvesztését be kell jelentenie, az olvasójegy 

pótlása térítésköteles. 

 

 Akinek késedelmi díj vagy egyéb pénzbeli tartozása van vagy az általa 

kikölcsönzött dokumentumok kölcsönzési határideje több mint egy héttel 

lejárt, esetleg bírósági eljárást folytat ellene a könyvtár, az nem kölcsönözhet 

újabb dokumentumot addig, amíg tartozását nem rendezte. 

 

 A kölcsönzési határidő 4 hét. Egy olvasójegyre egy alkalommal összesen hat 

darab könyvet lehet kikölcsönözni.  

 

 Az olvasójegyen szerepel, hogy hány darab könyvet és milyen határidőre kell 

az olvasónak visszahoznia a könyvtárba. A könyvtárban maradt olvasói 

tasakba a kölcsönzött könyvek cédulája kerül, mely alapján visszakereshető, 

mely könyvek vannak kint az olvasónál; visszahozatal esetén ezek 

visszakerülnek a könyvbe. 

 

 Az időszaki kiadványok legfrissebb példányai helyben olvasásra vehetők 

igénybe szabadpolcról, a régebbieket illetve az összegyűjtött évfolyamokat a 

könyvtárostól lehet kérni. A napilapok nem kölcsönözhetők, ezeknek helyben 

használatára van lehetőség. A folyóiratok nem aktuális (azaz a korábbi) 

számai kölcsönözhetőek. 

 

 Olvasótermi és helytörténeti dokumentumokat általában nem, de indokolt 

esetben kölcsönzünk. (Ez esetben úgy járunk el, mint egyéb esetben.) 

 

 Hosszabbítás: a kölcsönzési határidő lejárta után be kell hozni a 

dokumentumokat akkor is, ha csak a lejárati határidőt kívánja 

meghosszabbítani. A határidőt egy olvasónak, egy dokumentumra 

vonatkozóan maximum háromszor hosszabbítjuk meg. Csak azoknak a 

dokumentumoknak a lejárati idejét tudjuk meghosszabbítani, amelyekre 

nincs előjegyzés. Telefonon nem tudunk kölcsönzési határidőt 

meghosszabbítani.  

 

 Késés: A kölcsönzési határidőt be nem tartó olvasónak felszólító(ka)t 

küldünk. A postaköltsége(ke)t és a késedelmi díjat ki kell fizetnie. A 

többszöri (három) felszólítás eredménytelensége esetén az önkormányzatnál 

a jegyző segítségét kéri intézményünk, majd az összes addig felmerülő 
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költség az olvasót fogja terhelni (a kölcsönzött dokumentum gyűjteményi 

értéke, késedelmi díjak, postaköltség). 

 

 Dokumentumok rongálása, elvesztése, térítése: Amennyiben a kölcsönzött 

dokumentum megsérült vagy elveszett, térítést kell fizetni. Az elveszített 

vagy megsemmisült dokumentum helyett ugyanazt a művet, ugyanabban a 

kiadásban térítésként elfogadjuk. Egyéb esetben a dokumentum gyűjteményi 

értékét kell megtéríteni (Két évnél régebbi beszerzés esetén a teljes mű 

fénymásolati árát és köttetési költséget, új könyv esetén a beszerzési árat.) 

 

 A számítógép- és internet-, valamint a nyomtató- és fénymásolóhasználat a 

könyvtárban az olvasóteremben erre a célra elhelyezett számítógépes 

asztalnál kifüggesztett módon és áron vehető igénybe a könyvtáros 

bevonásával. 

 

 A könyvtárhasználó a számítógépek programbeállításait nem változtathatja 

meg, ideértve az operációs rendszer beállítási lehetőségeit is. Ha üzemzavart 

észlel, köteles bejelenteni a könyvtárosnak anélkül, hogy az üzemzavar 

elhárítására beavatkozást kezdeményezne (az elindított program nem 

futtatható, rendellenes kilépés a programból, lefagyás stb.). 

 

 A könyvtárhasználó nem telepíthet szoftverterméket a könyvtárban használt 

számítógépekre, az internetről letöltött állományokat haladéktalanul törölnie 

kell. A könyvtárhasználó köteles betartani a szerzői jogi és egyéb licence 

előírásokat fenti tevékenysége során. 

 

 Közízlést sértő, törvénybe ütköző tartalmú webhelyek látogatása illetve 

onnan állományok letöltése nem engedélyezett. 

 

 

 A könyvtár ideiglenesen megtagadhatja a szolgáltatások teljesítését attól, 

akinek tartozása van, ill. a könyvtár használatára vonatkozó szabályokat 

megszegi. Eltiltható a könyvtár használatától az, akinek a magatartása a többi 

könyvtárhasználót jogai gyakorlásában tartósan akadályozza, egészségét 

veszélyezteti, nyugalmát tartósan zavarja és viselkedése nem fér össze a 

kulturált könyvtári tartózkodás normáival. 

 

VI. Könyvtárhasználati díjak, térítések: 

 

A könyvtár szolgáltatásait minden érdeklődő –magyar és külföldi- 

állampolgár igénybe veheti, aki személyazonosságát hitelt érdemlően igazolja, a 
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könyvtárhasználati szabályokat elfogadja, és betartásukra a belépési nyilatkozat 

(olvasójegy) aláírásával kötelezettséget vállal. A könyvtár csak ez után, az ekkor 

kapott olvasójeggyel látogatható. A könyvtárhasználók beiratkozási díj fizetése 

nélkül jogosultak a dokumentumok helyben használatára, az állományfeltáró 

eszközök használatára, a könyvtárról és könyvtári rendszerről tájékoztató 

információkra. 

 

 

Könyvtárhasználati díjak 2017. január 1-jétől 
Beiratkozási díjak:   

Felnőtt: 1000 Ft/ év 

Kedvezményes1: 600 Ft/ év 

Gyermekek 16 éves korig és nyugdíjasok 70 év felett, mozgássérültek, vakok és gyengénlátók, 
közgyűjteményi dolgozók térítésmentesen iratkozhatnak be a könyvtárba! 

    

Késedelmi díjak:   

Könyv: 10 Ft/ könyv/ nap + felszólítási költségek 

Folyóirat:  20 Ft/ lap/ nap + felszólítási költségek 

    

Szolgáltatások díjai:   

Fénymásolás: Fekete: 30 Ft/ oldal, színes: 50 Ft/ oldal 

Nyomtatás: Fekete: 30 Ft/ oldal, színes: 50 Ft/ oldal 

Szkennelés, faxolás 30 Ft/ oldal 

Számítógép használat: 200 Ft/ 30 perc 

Heti egy óra internethasználat ingyenes minden beiratkozott olvasónak! 

Elveszett olvasójegy pótlása: 100 Ft/db 

Könyvtárközi kölcsönzés: 800 Ft visszapostázási költség 

 

VII. Könyvtári illemszabályok:  
 

A könyvtárban kabátban tartózkodni, táskákat, szatyrokat bevinni tilos. A 

könyvtárban tartózkodás alatt ezeket a személyes dolgaikat a könyvtár 

előterében lévő székeken, ill. ruhafogasokon hagyhatják megőrzésre.  

 

Az olvasói térbe kizárólag a jegyzeteléshez szükséges eszközöket és 

személyes iratokat, értékeket tartalmazó kisméretű táskát lehet bevinni.  

 

 

                                                         
1
 Kedvezményes beiratkozási díjat vehetnek igénybe diákok, nyugdíjasok, GYES, GYED, GYÁS  ellátásban 

részesülők és a pedagógusok a kedvezmény igénybevételéhez szükséges igazolvány bemutatása után. 
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Kérjük, hogy amíg a könyvtárban tartózkodnak, legyenek szívesek 

kikapcsolni a mobiltelefonokat. A könyvtárban a könyvtárhasználók 

másokat nem zavarhatnak. 

 

 

A könyvtár kéri és elvárja a könyvtárhasználóktól az állomány és a 

berendezések védelmét. A könyvtár épületét, berendezéseit, eszközeit, 

dokumentumait köteles mindenki rendeltetésszerűen használni, illetve a 

nem rendeltetésszerű használatból származó kárt megtéríteni. 

 

 

Rácalmás, 2016. december 1. 
 

 

  


