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I. A KÖNYVTÁRHASZNÁLAT JOGI ALAPJAI 

A nyilvános könyvtári ellátásra vonatkozó szabályokat a 2012. évi CLII. törvény által 

módosított és kiegészített A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a 

közművelődésről szóló1997. évi CXL. törvény határozza meg. 

A könyvtárhasználó jogosult bármely nyilvános könyvtár szolgáltatásainak 

igénybevételére. A szolgáltatások igénybevételének módját és feltételeit a Könyvtárhasználati és 

Szolgáltatási Szabályzat tartalmazza. 

A nyilvános könyvtár alapkövetelményei: 

a) mindenki által használható és megközelíthető, 

b) könyvtári szakembert alkalmaz, 

c) rendelkezik kizárólagosan könyvtári szolgáltatások céljaira alkalmas helyiséggel, 

d) rendszeresen, a felhasználók többsége számára megfelelő időpontban tart nyitva, 

e) helyben nyújtott alapszolgáltatásai ingyenesek, 

f) statisztikai adatokat szolgáltat, 

g) ellátja a 1997. évi CXL. törvény 55. § (1) és 65. § (2) bekezdésében felsorolt feladatokat. 

A könyvtár feladatai: 

1) a fenntartó által kiadott alapító okiratban és szervezeti és működési szabályzatban 

meghatározott fő céljait küldetésnyilatkozatban közzé teszi, 

2) gyűjteményét folyamatosan fejleszti, feltárja, megőrzi, gondozza és rendelkezésre bocsátja, 

3) tájékoztat a könyvtár és a nyilvános könyvtári rendszer dokumentumairól és 

szolgáltatásairól, 

4) biztosítja más könyvtárak állományának és szolgáltatásainak elérését 

5) részt vesz a könyvtárak közötti dokumentum és információcserében, 

6) biztosítja az elektronikus könyvtári dokumentumok elérhetőségét 

7) a könyvtárhasználókat segíti a digitális írástudás, az információs műveltség 

elsajátításában, az egész életen át tartó tanulás folyamatában, 

8) segíti az oktatásban, képzésben részt vevők információellátását, a tudományos kutatás és 

az adatbázisokból történő információkérés lehetőségét, 

9) kulturális, közösségi, közművelődési rendezvényeket, egyéb programokat szervez, 

10) tudás, információ- és kultúraközvetítő tevékenységével hozzájárul az életminőség 

javításához, az ország versenyképességének növeléséhez. 

11) gyűjteményét és szolgáltatásait a helyi igényeknek megfelelően alakítja, 

12) közhasznú információs szolgáltatást nyújt, 

13) helyismereti információkat és dokumentumokat gyűjt, szabadpolcos állományrésszel 

rendelkezik. 

A könyvtár gyűjtőköre 

A gyűjtőkör részletes kidolgozását a Gyűjtőköri Szabályzat tartalmazza. 
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II. A KÖNYVTÁR ÁLLOMÁNYÁNAK NYILVÁNTARTÁSA 

Az állomány-nyilvántartás: a mindenkori pénzügyi nyilvántartási kötelezettségeknek 

megfelelően a könyvtári dokumentumok egyedi és összesített nyilvántartásba kerülnek 

bevételezésre. 

Állományba vétel szabályai: 3/1975 sz. KM-PM rendelet és az MSZ 3448-78 szabvány szerint. 

Az állomány ellenőrzésének rendje: 3/1975 KM-PM rendelet és irányelvei szerint (Művelődési 

Közlöny 1978. május 5.)  

Állományba vétel: 

A mindenkori pénzügyi nyilvántartási kötelezettségeknek megfelelően a könyvtári 

dokumentumok egyedi és összesített nyilvántartásba kerülnek bevételezésre. 

A könyvtár köteles minden dokumentumáról folyamatosan és időrendi sorrendben olyan 

állomány nyilvántartást vezetni, melynek alapján az állomány egészének darabszáma és értéke, 

továbbá az egyes dokumentumok értéke bármikor megállapítható legyen. 

Minden, a könyvtár gyűjtőkörébe tartozó dokumentum bevezetésre kerül az egyedi 

leltárkönyvbe (könyv, illetve AV dokumentum külön). Az egyedi nyilvántartásnak tartalmaznia 

kell a dokumentum: 

 Egyedi azonosításához szükséges adatait (szerző cím, kiadási adatok, példányszám, 
raktári jelzet); 

 Beszerzés idejét és módját (forrását); 

 Beszerzési árát, vagy becsült értékét; 

 Az állományból való törlésre vonatkozó utalást (törlési jegyzék száma). 

Az érkezett dokumentumokat számla alapján be kell vezetni a csoportos leltárkönyvbe is, és a 

számlán feltüntetni a beleltározás dátumát és a dokumentumok egyedi leltári számát (tól-ig). 

A könyvtári szabályok szerint minden állományba vett dokumentumra rá kell ütni a könyvtár 

tulajdonbélyegzőjét, fel kell tüntetni a leltári számát és a raktári jelzetét. 

Törlés: 

A tartalmilag elavult és selejtes dokumentumokat évente több alkalommal is, mennyiségtől 

függően, törölni kell az állományból. 

A törlés mozzanatai: 

 Kiválogatás, 

 Behasonlítás a leltárkönyvvel, 

 Törlési jegyzék összeállítása, 

o A törlési jegyzék évenként újrakezdődően folyamatos sorszámot kap és meg kell 
jelölni a fejléc szövegében a selejtezés okát 

o A jegyzék a következő adatokat tartalmazza: sorszám, leltári szám, szerző, cím, 
darab, érték, hely, kiadó. 
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 A törlés tényének feltüntetése az egyedi leltárkönyvben (a törlési jegyzék számának 
feltüntetésével), 

 A katalóguscédulák eltávolítása valamennyi katalógusból, 

 A törlési jegyzék adatainak bevezetése a csoportos leltárkönyvbe, 

 Értékesítés, ill. elszállítás. 

Az állomány ellenőrzése: 

Az állományellenőrzés a könyvtári nyilvántartások alapján történik. 

A könyvtári állomány ellenőrzése jellege szerint lehet időszaki vagy soron kívüli; módja szerint 

folyamatos vagy fordulónapi (a leltár időszakában a könyvtári szolgáltatások szünetelnek); 

mértéke szerint teljes körű vagy részleges. 

Az időszaki leltározás a szabályos, előírt időközökben történő leltározást jelenti, mely a 25-75 

ezer kötetes állományoknál a vonatkozó törvények szerint 5 évente kötelező. 

A kötelező időpontokon kívül szükségessé válhat soron kívüli állományellenőrzés akkor is, ha 

 Az állományt valamilyen rendkívüli károsodás éri (tűz, betörés, stb.) 

 A fenntartó az ellenőrzést valamilyen okból elrendeli 

Az állományellenőrzéshez a könyvtárnak leltározási ütemtervet kell készítenie, amit a fenntartó 

hagy jóvá. A leltározási ütemtervnek tartalmaznia kell: 

 A lebonyolítás módját (folyamatos vagy fordulónapi), 

 A leltározás kezdő időpontját, tartamát, valamint a záró jegyzőkönyv előterjesztésének 
határidejét, 

 A leltározás mértékét (teljes vagy részleges), 

 A munkálatokban részt vevő személyek nevét. 

Az állományellenőrzés előkészítéseként el kell végezni a nyilvántartások ellenőrzését 

(naprakész állapotra kell hozni a leltárkönyveket és meg kell győződni a raktári katalógus 

pontosságáról) és az állomány rendezését (a részlegekben szoros raktári rend kialakítása és a 

szükséges selejtezések elvégzése). 

A dokumentumok tételes ellenőrzése és az adatok egyeztetése után a dokumentumon és az 

egyedi nyilvántartás hozzá tartozó tételénél is fel kell tüntetni az állományellenőrzés tényét (pl. 

a könyvekben a leltár időpontját). 

A hasonlítás befejezése után a jelzés nélkül maradt raktári lapok, illetve az egyedi leltárkönyv 

jelöletlen tételei alapján összeállítható a hiányjegyzék, ezt követően pedig, a leltározás 

jegyzőkönyve, melyben fel kell tüntetni: 

 A leltározás jellegét (időszaki, teljes, stb.) 

 A leltározás számszerű végeredményét, ideértve a nyilvántartások alapján kiszámítható 
névleges és a leltározáskor mutatkozó tényleges adatokat, továbbá a többlet és a hiány 
mennyiségét. 
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A könyvtári állomány feltáró eszközei 

A könyvtár a teljes állományát tartalmi és formai vonatkozásban feldolgozva tárja az olvasók elé. 

A 2007-ben és azelőtt megjelent könyvtári dokumentumok esetében: 

 alapkatalógus a betűrendes keresztkatalógus, amely a raktári katalógussal együtt teljes 
képet ad a könyvtári állomány e részéről. A betűrendes keresztkatalógust 2007. december 
31.-el lezártuk, ellenben a raktári katalógus naprakészségét folyamatosan fenntartjuk; 

 a könyvtár integrált számítógépes rendszere, melybe 2007 júliusa óta visszamenőlegesen 
(retrospektív) rögzítjük a könyvtári állomány eme részét is. Folyamatosan végezzük ezen 
állományrész analitikus feltárását is. 

Ezeket a katalógusokat a könyvtár folyamatosan karban tartja, az állományból kivont 

dokumentumok adatait e nyilvántartásokból törli. 

A 2007-től megjelent dokumentumok esetében: 

 a tartalmi és formai feltárás eszköze minden könyvtárszakmai vonatkozásban a könyvtár 
integrált számítógépes programja, melynek segítségével a frissen vásárolt 
dokumentumokat naprakészen rögzítjük és elvégezzük azok analitikus feltárását is 
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1. BEVEZETŐ  

A Városi Könyvtár nyilvános könyvtár és közszolgálati intézmény, ennek megfelelően 

rendelkezésére áll minden könyvtárlátogatónak a muzeális intézményekről, a nyilvános 

könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló1997. évi CXL. törvény alapján. 

Külföldi, ill. hazánkban ideiglenes tartózkodási engedéllyel tartózkodók számára a 

dokumentumkölcsönzés feltétele, hogy magyar állampolgár jótállóként kezességet vállaljon 

értük. A szolgáltatások az alábbi helyen és időpontokban vehetők igénybe: 

Városi Könyvtár 

Újszász, Damjanich út 2 

Nyitva tartás 

 Munkanapokon: 1000-1800 

A könyvtári szolgáltatások igénybe vételének feltétele, hogy a felhasználó adatait 

regisztráltassa. Ez alól kivételt képeznek az intézmény rendezvényeinek (kiállítás, előadás stb.) 

csoportos látogatói, ill. a szolgáltatásokat szervezett keretben igénybe vevő csoportok tagjai. 

2. A KÖNYVTÁRHASZNÁLAT FELTÉTELEI ÉS AZ EHHEZ KAPCSOLÓDÓ SZABÁLYOK  

2.1. A BEIRATKOZÁS, REGISZTRÁLÁS 

A beiratkozás, regisztrálás alapfeltétele, hogy a könyvtárat használni kívánó személy 

közölje és hitelt érdemlő dokumentum (személyi igazolvány, útlevél, 14 éven aluliak esetén 

diákigazolvány) felmutatásával igazolja saját, ill., ha önálló jövedelemmel nem rendelkezik, 

jótállójának alább felsorolt adatait: 

 név, 

 születési, ill. leánykori név 

 születési hely és idő, 

 anyja neve, 

 állandó lakóhelye: település, utca, házszám, emelet, ajtó (ha Újszászon ideiglenes 
lakcímmel rendelkezik, az is, ebben az esetben azonban a levelezési címet meg kell 
jelölni), 

 személyi igazolvány, vagy útlevél száma. 

A könyvtár gyűjti az olvasók alábbi adatait is, ezek közlése azonban megtagadható: 

 foglalkozása; 

 nyugdíjasok, rokkantnyugdíjasok, munkanélküliek, háztartásbeliek (stb.) esetében a 
nyugdíjas, rokkantnyugdíjas, munkanélküli, háztartásbeli (stb.) jelleget rögzíti; 

 tanulóknál ezt a tényt foglalkozásként tünteti fel; 
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A könyvtárba történő beiratkozáskor az olvasónak az 5.1. fejezet szerint díjat kell 

befizetnie. 

A könyvtár önkéntes adományokat elfogad.  

2.2. A BEIRATKOZÁSHOZ HASZNÁLT DOKUMENTUMOK  

2.2.1 BEIRATKOZÁSI ADATOK 

A beiratkozási adatokat a könyvtár a megfelelő nyomtatványok igénybevételével 

(beiratkozási napló, törzslap, egyedi olvasói nyilvántartás, stb.), - a számítógépes kölcsönzés 

bevezetése után, integrált számítógépes rendszerébe - rögzíti. A kötelezően felveendő adatok 

köre megegyezik a 2.1. pontban leírtakkal. Ezek a könyvtárat használó egyedi azonosítására 

alkalmas vonalkód adatával egészülhetnek ki. Az itt rögzített adatokat az intézmény személyhez 

kötötten az olvasóval való kapcsolattartáshoz, illetve tartozás esetén a végrehajtási eljáráshoz 

használhatja fel.  

A könyvtárlátogató kérésére - amennyiben a könyvtár szolgáltatásait a jövőben nem 

kívánja igénybe venni - adatait törölni kell. 

2.2.2 TÖRZSLAP, OLVASÓI NYILATKOZAT 

Az olvasó törzslapján szintén szerepelnie kell a 2.1. pontban felsorolt adatoknak és az 

olvasó nyilatkozatának, melyben kötelezi magát a könyvtárhasználati szabályzat rá vonatkozó 

részeinek, a dokumentumkezelés szabályainak betartására, adatváltozásainak bejelentésére és 

elfogadja a kölcsönzési nyilvántartás vezetésének módját. E nyilatkozatban az önálló 

jövedelemmel rendelkezők a kölcsönzött dokumentumokért anyagi felelősséget is vállalnak. Az 

önálló jövedelemmel nem rendelkezők esetében ezt a jótállóknak külön nyilatkozat kitöltésével 

kell megtenniük. 

2.2.3. OLVASÓJEGY 

Az olvasó egyedi azonosítóján és nevén, címén kívül a legutolsó beiratkozás (könyvtári 

dolgozó aláírásával igazolt) dátumát kell rávezetni. Ez igazolja a beiratkozási díj befizetését is. 

Ezen kell rögzíteni a kölcsönzött dokumentumok darabszámát és a kölcsönzés határidejét  

Az elveszett olvasójegyet a könyvtár az 5.2. fejezet 1. pontja szerinti díj befizetése 

ellenében pótolja. 

Az olvasójegyet csak tulajdonosa használhatja. A dokumentumok visszaszolgáltatása az 

olvasójegy felmutatása mellett történik. 

2.2.4. JÓTÁLLÓI NYILATKOZAT 

A nyilatkozatnak tartalmaznia kell az önálló jövedelemmel nem rendelkező olvasó nevét 

és adatait, a jótálló 2.1. pontban felsorolt adatait és a jótállás vállalásának (aláírással igazolt) 

tényét. 
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2.2.5. AZ INTERNET HASZNÁLATÁNAK ENGEDÉLYEZÉSE 

A könyvtárban az Internet szolgáltatást beiratkozott olvasók vehetik igénybe. 

18 éven aluli olvasóinknak az Internet használatát (a csoportos foglalkozások 

kivételével) csak akkor tesszük lehetővé, ha ezt szülőjük (gondviselőjük) írásos nyilatkozatban 

engedélyezte. 

2.3. A BEIRATKOZOTT KÖNYVTÁRHASZNÁLÓRÓL RÖGZÍTETT ADATOK KEZELÉSE 

A könyvtárhasználóról felvett adatok kizárólag könyvtári nyilvántartások vezetésére, 

könyvtári statisztikák készítésére ill. tudományos kutatás céljaira használhatóak fel. Az adatokat 

a könyvtár harmadik fél részére nem adhatja át, nyilvánosságra nem hozhatja az adatközlő 

írásos beleegyezése nélkül. A nyilvántartásokat úgy kell vezetni, az adathordozó 

dokumentumokat úgy kell tárolni, hogy azokhoz kizárólag a munkaköri leírások alapján erre 

jogosultak, a könyvtári nyilvántartások vezetésével megbízott személyek férhessenek hozzá. 

Az adatok jogszabályok szerinti kezeléséért a könyvtár minden dolgozója felelős. 

Az olvasóról vezetett nyilvántartásokat - kérésére - ha az intézmény felé tartozása nincs, 

meg kell semmisíteni. 

2.4. A KÖNYVTÁRHASZNÁLAT JOGÁNAK FELFÜGGESZTÉSE 

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. 

2.5. REKLAMÁCIÓK INTÉZÉSE  

A látogatók - amennyiben a könyvtár, ill. az intézmény dolgozóinak valamilyen 

intézkedését sérelmezik -, panaszukkal az intézményvezetőhöz fordulhatnak. 

3. A KÖNYVTÁR SZOLGÁLTATÁSAI 

Az 1997. évi CXL törvény 56. § kimondja, hogy a könyvtárhasználó jogosult bármely nyilvános 

könyvtár szolgáltatásainak igénybe vételére. 

A könyvtárhasználót ingyenesen illetik meg a következő alapszolgáltatások: 

a) a könyvtárlátogatás, 
b) a könyvtár által kijelölt gyűjteményrészek helyben használata, 
c) az állományfeltáró eszközök használata, 
d) információ a könyvtár és a könyvtári rendszer szolgáltatásairól 

Az előbbiekben felsoroltakon kívül a további szolgáltatások csak érvényes könyvtári 

beiratkozással vehetők igénybe. 
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3.1. TÉRÍTÉSMENTES SZOLGÁLTATÁSOK 

3.1.1. A KÖNYVTÁRI DOKUMENTUMOK HELYBEN HASZNÁLATA 

A könyvtár biztosítja, hogy állományának erre rendelt részét látogatói helyben 

használhassák. 

A könyvtárhasználók - a helyismereti részleg kivételével - minden korlátozás nélkül 

kézbe vehetik a szabadpolcokon elhelyezett dokumentumokat, fel kell azonban hívni a 

figyelmüket arra, hogy azokat - használat után - hagyják munkaasztalukon. 

A raktárban tárolt dokumentumok használatához (amennyiben a könyvtáros azokat az 

állományvédelmi szempontok figyelembe vétele miatt nem tudja „rögtön” előkeresni) az 

olvasónak - a könyvtáros segítő közreműködésével - kérőlapot kell kitöltenie 

A könyv kiadásának regisztrálása után kerülhet csak felhasználóhoz dokumentum a 

helyismereti részlegből, a kézikönyvtári állományokból és a könyvtár különgyűjteményeiből, 

amennyiben azok nem a szabadpolcon találhatóak. Ezeket az állományegységeket a könyvtáros 

adja át a felhasználónak és ő is veszi vissza tőlük. 

A könyvtári dokumentumok használatakor az olvasónak ügyelnie kell azok épségére, 

tisztán tartására. Rongálás, csonkítás, beleírás, aláhúzás stb. esetén a szolgálatot teljesítő 

könyvtáros a dokumentumhasználatot köteles felfüggeszteni és az olvasót a szolgáltatás 

igénybevételétől eltiltani, az okozott kárt megtéríttetni. 

3.1.2. A KÖNYVTÁRI DOKUMENTUMOK KÖLCSÖNZÉSE 

3.1.2.1. A KÖLCSÖNZÉS SZABÁLYAI 

A könyvtár dokumentumainak arra rendelt részét beiratkozott olvasóinak kölcsönadja. A 

kölcsönzési határidő, valamint az egyszerre kikölcsönözhető dokumentumok száma 

dokumentumtípusonként, típuson belül könyvtári státus szerint a következő: 

Dokumentumtípusok kölcsönzési idő hosszabbítás 

Könyv 
o kölcsönzői állomány 30 nap igen (2x) 
o „nem kölcsönözhető” állomány: 

- tájékoztatói, ill. olvasótermi péntek 1200 – hétfő 1200 nem 
- helyismereti (többpéldányos) 1 hét nem 

- kézikönyv Egyedi elbírálás alapján nem 

Audiovizuális (AV) dokumentumok 
o hangoskönyv 30 nap igen 
o hanglemez 1 hét nem 
o hangkazetta 1 hét nem 
o CD lemez 1 hét nem 
o Videokazetta, DVD 1 nap nem 
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Az olvasónál egyszerre 10 db könyvtári egység lehet kikölcsönözve, ezek között, pedig 

max. 4 db lehet AV dokumentum. 

A helyismereti gyűjteményből csak a többpéldányos könyvek kölcsönözhetőek, egyéb 

helyismereti dokumentum nem adható ki. 

Olvasótermi és segédkönyvtári könyv csak a könyvtáros engedélyével, egyedi elbírálás 

után kölcsönözhető ki. E dokumentumok alapvetően helyben használatra szántak, ezért 

kölcsönzésük megtagadható! 

A táblázatban "igen" jelzéssel ellátott dokumentumok kölcsönzési határideje akkor 

hosszabbítható meg, ha arra előjegyzést nem vettek fel. 

A kölcsönzés tényét a könyvtár integrált számítógépes rendszerében, de tasakos 

kölcsönzés formájában is nyilván tartja. 

3.1.2.2. ELJÁRÁS KÉSEDELEM ESETÉN 

Amennyiben az olvasó a kölcsönzési határidő lejártáig az általa elvitt dokumentumot 

nem szolgáltatta vissza és a kölcsönzés hosszabbítását nem kérte (személyesen, levélben, 

telefonon, e-mail-ben, stb.), szolgáltató helyenként és dokumentumonként az 5.3. fejezetben 

feltüntetett késedelmi díjat, valamint az időközben felmerült adminisztrációs és 

postaköltségeket köteles a könyvtár számára befizetni. 

Ha a dokumentum nem kerül vissza az intézménybe, 30 nap + 30 nap türelmi idő eltelte 

után a könyvtár felszólítja a kölcsönvevőt a könyvtári dokumentum visszaszolgáltatására. E 

levelet az önálló jövedelemmel nem rendelkező olvasók esetén a jótállónak kell elküldeni, és fel 

kell benne tüntetni a kölcsönzött dokumentumok típusát és darabszámát. 

Amennyiben a könyvtárhasználó az ettől számított két héten belül a dokumentumot 

visszaszolgáltatja, a postaköltség és a késedelmi díj megfizetése terheli. 

Ha a dokumentumot újabb két hét eltelte után sem hozza vissza a kölcsönvevő, az 

intézmény egy újabb felhívást küld részére (ill., ha önálló jövedelemmel nem rendelkezik, 

jótállójának), melyben feltünteti azt az összeget, melyet a dokumentum visszaadásának 

elmulasztása miatt a kölcsönvevőtől követel. Ez magába foglalja a késedelmi díj, az eddig 

felmerült összes postai valamint adminisztrációs költség összegét és a dokumentum 

ellenértékét. Az utóbbi megállapítása a gyűjteményben elfoglalt érték szerint egyedi elbírálás 

alapján a könyvtáros döntése szerint történik (minimum az aktuális beszerzési ár). 

A levélnek figyelmeztetnie kell az olvasót arra is, hogy az intézmény a postára adástól 

számított 30. nap eltelte után - ha a tartozás továbbra is fennáll - köteles bírósághoz fordulni 

abból a célból, hogy az a kölcsönvevőt az 1994. évi LIII. törvény rendelkezései alapján a 

könyvtári követelés megfizetésére kötelezze. 

A könyvtár beiratkozott olvasói a kölcsönvett dokumentumokért teljes anyagi 

felelősséggel tartoznak. A könyvtárhasználó köteles a könyvtár dokumentumainak épségére 

vigyázni. Amennyiben megrongálja vagy elveszti azokat, a könyvtár a dokumentum gyűjteményi 

értékének megtérítését kéri. A megrongálódott dokumentumnak a javítási, illetve restaurálási 

költségei is a kölcsönvevőt terhelik. 
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3.1.3. KÖNYVTÁRI DOKUMENTUMOK ELŐJEGYZÉSE 

A könyvtárhasználó, ha az általa keresett dokumentum megtalálható a könyvtár 

állományában, de az - kölcsönzés, köttetés vagy egyéb ok miatt - nem elérhető, kérheti annak 

előjegyzését. A könyv beérkezéséről a felhasználót a könyvtár - telefonon vagy elektronikus úton 

- értesíti.  

Az előjegyzett dokumentumot az intézmény az előjegyzést kérőnek 10 nyitvatartási napon át - 

fenntartja, csak helyben használatra adja át más felhasználónak. 

3.1.4. KÖNYVTÁRKÖZI KÖLCSÖNZÉS 

3.1.4.1. AZ INTÉZMÉNYBE BEIRATKOZOTTAK RÉSZÉRE 

A könyvtár azokat a dokumentumokat, amelyek gyűjteményében nem találhatóak meg 

könyvtárközi kölcsönzés útján szerzi be a felhasználónak. Kivételes, indokolt esetben, az 

állományban meglévő szakirodalmi mű is kérhető könyvtárközi kölcsönzés útján. 

Az ilyen módon átadott dokumentumok használatának feltételeit a kölcsönadó könyvtár 

szabja meg. A dokumentum könyvtárközi kölcsönzésének kérésekor tájékoztatni kell az olvasót 

a könyvtárközi dokumentumszolgáltatás lehetséges formáiról és az ezekkel együtt járó 

lehetőségekről és költségekről is. 

Az eredeti formában történő kérés esetén a felmerülő postaköltséget az igénylő 

könyvtárhasználónak kell megtéríteni. (A postai költségtérítésről bővebben az 3.2.4. fejezetben.) 

A dokumentumok másolatban történő kölcsönzése esetén a könyvtárosok döntése 

alapján felajánlható a felhasználónak a másolat könyvtári állományba vétele. Ez esetben a 

másolási díjat és a keletkezett egyéb kiadásokat az intézmény átvállalja. 

Az elektronikus formában kért dokumentum további használatának lehetőségeit a küldő 

könyvtár határozza meg. (pl. csak helyben – a könyvtár számítógépén - megtekinthető vagy 

menthető, stb.) 

3.1.4.2. MÁS KÖNYVTÁRAK RÉSZÉRE 

A könyvtár a gyűjteményébe került dokumentumokat más könyvtárak felhasználói 

számára is hozzáférhetővé teszi könyvtárközi kölcsönzés útján. Az állományban egyetlen 

példányban meglevő, a könyvtári feldolgozó, tájékoztató, módszertani, stb. munkához szükséges 

dokumentumok, az egy példányban meglévő időszaki kiadványok és helyismereti 

dokumentumok, a muzeális értékű anyagok és a könyvtári jellegű kéziratok eredeti példányaira 

vonatkozó kérések teljesítése a részlegek dolgozóinak véleményezése alapján megtagadható. 

A könyvtárközi kölcsönzéssel kiadott művek visszaküldési ideje általában négy hét. A 

részleg dolgozóinak döntése alapján ez az idő csökkenthető, vagy növelhető. 

Eredeti dokumentumok kölcsönzése esetén a szolgáltatást postaköltség terheli 

(amennyiben más rendelkezés ezt nem bírálja felül), melynek mértékét az aktuális postai 

díjszabás alapján kell megállapítani, másolatszolgáltatás esetén a vonatkozó fejezet alapján 

számított térítési díj is kérhető. 
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3.1.5. TÁJÉKOZTATÁS 

A könyvtár térítésmentesen nyújt tájékoztatást: 

 könyvtári rendszerre, a könyvtári hálózatok és együttműködési körök, valamint más 
könyvtárak gyűjtőkörére, állományára, szolgáltatásaira vonatkozó kérdésekben; 

 az intézmény használatára, gyűjtőkörére, szolgáltatásaira vonatkozó kérdésekben; 
 a könyvtár állományáról az e célra épített katalógusok, az intézmény által megvásárolt, 

előfizetett, vagy készített adatbázisok, bibliográfiák, tájékoztatási segédletek 
segítségével; 

 az alaptevékenység keretében épített (számítógépes és egyéb) adattárakban elérhető 
információkról; 

 az Interneten elérhető információkról, amennyiben az adatbázisok használata ingyenes. 

Térítésmentes a könyvtárhasználatot bármilyen kérdésben érintő csoportos foglalkozások 

megtartása is. 

3.1.6. A KÖNYVTÁR TECHNIKAI ESZKÖZEINEK HASZNÁLATA 

A könyvtár látogatói, használói a könyvtár technikai eszközeit a könyvtáros 

közreműködésével, illetve engedélyével vehetik igénybe. (Lásd. 3.2.1/.3) 

A technikai eszközök használatára vonatkozó szabályokat részletezve a használati 

szabályzat 2. sz. melléklete tartalmazza. 

3.2. TÉRÍTÉSHEZ KÖTÖTT SZOLGÁLTATÁSOK 

3.2.1. MÁSOLATSZOLGÁLTATÁS 

Az intézmény az állományába tartozó dokumentumokról - amennyiben ez szerzői 

jogokat nem sért - használói részére másolatot készít, illetve a kért információkat nyomtató által 

előállított formában is szolgáltatja. A másolatszolgáltatásért és nyomtatásért a könyvtár, térítési 

díjat kér. További információk az 5.4. fejezetben. 

3.2.2. SZÁMÍTÓGÉP- ÉS INTERNETHASZNÁLAT 

Olvasóink igénybe vehetik a könyvtár katalógusának lekérdezésére és a multimédia 

alkalmazások használatára alkalmas számítógépeket. A könyvtár dolgozói igény esetén 

segítséget nyújtanak a számítógép-, illetve a számítógépes adatbázisok- és az Internet 

használatához. Egyéb információk a 2.2.5. fejezetben. 

Az Internet használatát a könyvtár - szükség esetén - időkorlátozással teszi lehetővé. 

A számítógép- és Internet-használati díjjal kapcsolatban lásd. az 5.5. fejezetet. 

3.2.3. FAXKÉSZÜLÉK HASZNÁLATA 

A könyvtárhasználótól a telefon és faxkészülék használata esetén kérhető a 

telefonköltségek részleges térítése. Lásd bővebben az 5.6. fejezetet. 
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3.2.4. EREDETI FORMÁBAN KÉRT KÖNYVTÁRKÖZI DOKUMENTUM VISSZAKÜL-DÉSE 

A könyvtárhasználó által eredeti formában kért dokumentumok visszaküldésének 

költsége a kérő használót terheli. A postai költség részleges térítését a kért dokumentum 

megérkezése után – amikor a kérő könyvtárhasználó azt átveszi – kell megfizetni. Lásd még az 

5.7. fejezetet. 

4. EGYÉB SZABÁLYOK 

1. A könyvtárlátogatók számára a ruhatár használata díjmentes és kötelező. Az intézmény a 
ruhákban, táskákban, stb. elhelyezett értéktárgyakért, készpénzért (stb.) felelősséget nem 
vállal. 

2. Az intézmény nyilvános tereiben étkezni és dohányozni tilos. 

3. A dokumentumokban elhelyezett vonalkódok megrongálása, megsemmisítése, 
használhatatlanná tétele esetén az 5.2. fejezet 2.) pontjában megjelölt díjat kell fizetni. 

4. A könyvtárhasználó kezdeményezheti a könyvtárhasználati szabályzat módosítását. 

5. TÉRÍTÉSI DÍJAK 

5.1. BEIRATKOZÁSI DÍJ 

 

A beiratkozási díj megfizetése alól mentesülők körét az 1997. évi CXL. törvény, az egyéb 

kedvezményeket pedig, a 6/2001. (I. 17) Kormányrendelet szabályozza, illetve ez utóbbi 

rendelet alapján a fenntartó rendelkezhet a kedvezmények mértékéről és a kedvezményezettek 

körének bővítéséről. 

A beiratkozási díjak pontos mértéket az 1. számú melléklet határozza meg. 

A kedvezményre való jogosultságot igazolni kell. 

A beiratkozási díjak 365 napra érvényesek. 

5.2. OLVASÓJEGY PÓTLÁSA, EGYEDI AZONOSÍTÓ MEGRONGÁLÁSA 

1.) Az elveszett olvasójegy pótlásának díja alkalmanként: 20,- Ft; 

2.) A dokumentumokban elhelyezett egyedi azonosítók (vonalkódok) megrongálása, 

megsemmisítése, olvashatatlanná tétele esetén darabonként 50,- Ft-ot kell fizetni. 

5.3. KÉSEDELEM ESETÉN FIZETENDŐ DÍJAK 

A késedelmi díjakat az 1. számú melléklet tartalmazza. 
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5.4. MÁSOLÁSI, NYOMTATÁSI DÍJAK  

A másolatok és a kinyomtatott lapok után fizetendő térítési díjak mértéke a készülék 

típusa (pl. fekete-fehér vagy színes) és az átlagos bekerülési költség figyelembe vételével kerül 

megállapításra. Lásd az 1. számú mellékletet. 

5.5. SZÁMÍTÓGÉP- ÉS INTERNET-HASZNÁLATI DÍJAK 

Használatának díját a könyvtár a fenntartóval közösen az üzemeltetés költségeinek 

ismeretében határozza meg. (Ezt felülbírálhatják más rendelkezések, pl.: pályázati megkötések.). 

Lásd az 1. számú mellékletet. 

5.6. TELEFONKÖLTSÉG RÉSZLEGES TÉRÍTÉSE 

Használatának díját a könyvtár a fenntartóval közösen határozza meg. Lásd az 1. számú 

mellékletet. 

5.7. POSTAI KÖLTSÉG RÉSZLEGES TÉRÍTÉSE 

A pontos összeg meghatározásához a könyvtárosnak figyelembe kell vennie az aktuális 

postai díjtáblázatot (a súly megállapításához mérleget alkalmazva), illetve a küldő könyvtár a 

dokumentum kezelésére vonatkozó kikötéseit (pl. sürgősségi küldemény, ajánlott küldemény, 

stb.) 
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1. Melléklet 

A Városi Könyvtár szolgáltatási díjai 2013. évre 

(A díjak bruttó összegek, tartalmazzák az Áfát) 

Beiratkozási díj: 

70 éven felüliek ingyenes 
Felnőttek 400,- Ft 
Nyugdíjasok 200,- Ft 
Diákok1 200,- Ft 
16 éven aluliak ingyenes 
Kedvezményezettek2 (közgyűjteményi és közművelődési dolgozók) ingyenes 
Kedvezményezettek3 (pedagógusok) 200,- Ft 
1 Diákok alatt a 16 éven felüli, érvényes diákigazolvánnyal rendelkező olvasóink értendők. 
2-3 Kedvezményezettek: pedagógusok, közgyűjteményi és közművelődési dolgozók a 6/2001. (I. 17.) Korm. Rend. alapján. 

Késedelem esetén fizetendő díjak: 

könyvek:  

--kölcsönözhető állomány  1,-Ft/db/nap 

--korlátozottan kölcsönözhető, kézikönyvtári állomány  100,-Ft/db/nap 

AV dokumentumok  50,-Ft/db/nap 

Másolási díjak: 

A4-es egyoldalas  20.-Ft/db 

A4-es kétoldalas  25,-Ft/db 

A3-as egyoldalas  30,-Ft/db 

A3-as kétoldalas  60,-Ft/db 

Nyomtatási díjak: 

A4-es (csak szöveg)  20.-Ft/db 

A4-es (fekete-fehér 50 %-ban kép)  40,-Ft/db 

A4-es (fekete-fehér kép)  70,-Ft/db 

A4-es (színes, csak szöveg)  40,-Ft/db 

A4-es (színes 50 %-ban kép)  125,-Ft/db 

A4-es (színes kép)  320,-Ft/db 

Számítógép- és Internet-használati díjak: 

1 óra  150,-Ft 

A minimálisan „megváltható” időtartam 30 perc. 

Telefonköltség (faxhasználat) részleges térítése: 

Küldött fax  400,-Ft/oldal 
Kapott fax  20,-Ft/oldal 
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2. Melléklet 

SZABÁLYZAT A VÁROSI KÖNYVTÁR TECHNIKAI ESZKÖZEINEK HASZNÁLATÁHOZ 

A könyvtár tulajdonában lévő audiovizuális eszközök (televízió, videomagnó, lemezjátszó, CD 

lejátszó, digitális fényképezőgép, szkenner) üzemeltetését a könyvtár dolgozói végzik. Használhatóak 

rendezvényeken, csoportos foglalkozásokon, ha nem zavarják a könyvtár rendjét, ill. más 

könyvtárlátogatókat. Az eszközök könyvtáron kívüli használatához írásbeli engedély szükséges. 

Telefon és fax készülék: 

Üzemeltetését a könyvtár dolgozói végzik. Az ő közvetítésükkel a könyvtárlátogatók is 

használhatják költségtérítés ellenében. A térítési díj mértékét a könyvtár használati szabályzatának 1. 

számú melléklete szabályozza. A faxkészülék beállításait, a papírfeltöltést, ill. az ink-film cseréjét csak a 

könyvtár dolgozója végezheti. Helyben nem megoldható működési hiba esetén a könyvtár vezetőjének 

döntése alapján értesíteni kell a gyártó, ill. üzemeltető céget. 

Fénymásoló használata: 

A fénymásoló üzemeltetését csak a könyvtár dolgozói végezhetik. A másoló helyi beállításait, a 

festékpatron és gyűjtő cseréjét, illetve a papír feltöltését csak a könyvtáros végezheti. Feladata még a 

számlálóállás havi leolvasása és jelentése az üzemeltető cégnek, illetve a karbantartás kérése (hiba esetén, 

ill. időszakos). A könyvtár látogatói számára csak szerzői jogot nem sértő esetben használható. Ebben az 

esetben üzemeltetési hozzájárulásként a használati szabályzat 1. sz. mellékletében megjelölt térítési díj 

kérhető. 

Nyomtató használata: 

A számítógépek mellett hálózatba kötött nyomtató üzemel. Használata a hálózat bármelyik 

gépéről kezdeményezhető. A kinyomtatott dokumentumok után üzemeltetési hozzájárulást kell fizetni, 

amelynek mértéke a használati szabályzat 1 sz. mellékletében került meghatározásra. 

Számítógép-, Internet- és külső adatbázisok használata: 

A szolgáltatásokat beiratkozott olvasók vehetik igénybe. A szolgáltatás iránti igényüket, a 

szolgálatot teljesítő könyvtárosnál kell bejelenteniük. 

A számítógép-használat anyagi feltételeiről a használati szabályzat, illetve annak 1. sz. melléklete 

rendelkezik. 

Az olvasó a számítógépek programbeállításait nem változtathatja meg (asztal beállításai, 

képernyőkímélő, stb.). 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.). 

Az olvasó nem telepíthet szoftverterméket a könyvtárban használt számítógépekre, az Internetről 

ideiglenesen letöltött állományokat haladéktalanul törölnie kell. Külső adathordozó használata lehetséges. 

Az olvasó köteles betartani a szerzői jogi és egyéb licenc előírásokat fenti tevékenysége során. 

Közízlést-, közerkölcsöt- és törvényt sértő webhelyek látogatása, onnan állományok letöltése tilos 

A közvetített adatbázisok (pl. NAVA) használata csak külön nyilatkozat aláírása után, könyvtárosi 

felügyelet mellett történhet. 

A 18 év alatti olvasók, ha rendelkeznek írásbeli szülői engedéllyel – maximum napi 1 órában, csak 

a könyvtáros felügyeletével - használhatják a gyermekrészlegen elhelyezett számítógépeket. 
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1. A GYŰJTŐKÖRI SZABÁLYZAT CÉLJA 

Jelen szabályzat célja, hogy a Városi Művelődési Ház és Könyvtár Szervezeti és Működési 

Szabályzatában foglaltak teljesítését szabályozza, az abból adódó feladatköröket körülírja, a 

felelősség kérdését rendezze.  

2. A GYŰJTÉS FORRÁSAI 

A könyvtár a dokumentumait vásárlás, ajándékozás és kötelespéldány-szolgáltatás útján 

szerzi be. 

Az éves könyvbeszerzési keret egy részét a Könyvtárellátó Közhasznú Társasággal kötött 

éves szerződés szerint rendelőjegyzék alapján költi el. A beszerzési keret fennmaradó részén 

könyvesboltokból, antikváriumokból, kiadóktól vásárol számla ellenében. 

A könyvtár állományát gyarapítják az ajándékba felajánlott dokumentumok, amelyeket 

tartalmuk, értékük szerint válogatva állományba vesznek, vagy értékesítenek. 

3. A KÖNYVTÁR RÉSZLEGEI 

 Felnőtt részleg 

 Gyermekrészleg 

 Helyismereti gyűjtemény 

4. AZ EGYES SZERVEZETI EGYSÉGEK JOGKÖRE ÉS FELELŐSSÉGE 

Az állománygyarapítás joga és felelőssége a könyvtár részlegeit közösen illeti meg. A 
gyűjtőkörbe tartozó dokumentumtípusokból - könyvek, folyóiratok, hírlapok és egyéb időszaki 
kiadványok, nem nyomdai úton előállított adatrögzítések, valamint nem nyomdai úton terjesztés 
céljára előállított kép- és hangrögzítések, térképek, könyvtári jellegű kéziratok - válogat, a 
megrendeléseket összesíti, elvégzi a megrendeléssel, az érkeztetéssel, állományba-vétellel 
kapcsolatos adminisztrációt és a beérkezett dokumentumokat feldolgozza. 

5. A KÖNYVTÁR GYŰJTŐKÖRÉNEK LEÍRÁSA DOKUMENTUMTÍPUSONKÉNT 

5.1. FELNŐTT RÉSZLEG 

5.1.1. Könyvek 

A felnőtt olvasószolgálat számára a Magyarországon, magyar nyelven megjelent 
szakirodalmi kiadványokból válogatva be kell szerezni egy példány. A szépirodalmi, valamint az 
ifjúsági és gyermekirodalom alkotásai közül egyedi elbírálás alapján kell választani.  

Az általános lexikonokat, enciklopédiákat, az egyes tudományágak monográfiáit, 
bibliográfiáit, tájékoztatási segédleteit, a különböző szótárakat az olvasói igények és a 
széleskörű tájékoztatás szempontjait figyelembe véve szerezzük be. Ezen művek egy példányát a 
kölcsönzési korlátozás alá eső állományrészben (kézikönyvtár, segédkönyvtár) kell elhelyezni, 
védelmükről fokozottan gondoskodni kell, selejtezésükre, más állományrészbe való 
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áthelyezésükre csak tartalmában azonos értékű újabb kiadásuk megjelenése és beszerzése 
esetén kerülhet sor.  

A kölcsönzésre szánt példányok darabszámát a könyvtárosok határozzák meg az 
állomány arányos fejlesztésének követelményei, ill. a mindenkori költségvetési kondíciók 
szerint. 

5.1.2. Folyóirat, hírlap és egyéb időszaki kiadvány 

Az intézmény hírlap- és folyóirat-beszerzési lehetőségeit, valamint az olvasói igényeket 

szem előtt tartva kell dönteni ezek előfizetéséről, átmeneti tárolásáról (tékázásáról), vagy év 

végi selejtezéséről. 

5.1.3. Térképek 

A könyvtár beszerzi, és használatba adja a magyarországi településeket, megyéket, 
tájegységeket, ill. az ország egészét bemutató térképeket, atlaszokat. 

A könyvtárnak az olvasói igények, és az intézmény költségvetési lehetőségeinek szem 
előtt tartásával szerzi be az európai országokat, fővárosokat, jelentős idegenforgalmi 
központokat bemutató térképeket, ill. igény szerint az Európán kívüli földrészek térképeinek 
példányait.  

5.1.4. Adatbázisok 

5.1.4.1. CD-ROM-ok 

A gyűjteményrész kiépítésében és fejlesztésében fő hangsúlyt kapnak a kézikönyvtári 

állományból hiányzó dokumentumok digitalizált változatai. 

5.1.5. Audiovizuális dokumentumok 

5.1.5.1. Videofilmek, DVD-k 

Ezen dokumentumtípust csak korlátozottan szerezzük be. A válogatásnál előnyt élveznek 

a kötelező olvasmányok filmadaptációi. A részleg e dokumentumtípust egy példányban, a tartós 

megőrzés követelménye nélkül szerzi be és szolgáltatja.  

5.1.5.2. Hanglemezek, hangszalagok, hangkazetták 

A dokumentumtípus sérülékenysége miatt ezen állományrész tartós megőrzésre nem 

kerül, beszerzése csak indokolt esetben történhet. Kivételek: 

 a nyelvtanulást és általában az oktatást segítő felvételek 
 társadalmi, közösségi és családi ünnepségeken gyakran igényelt felvételek 

5.1.5.3. CD-lemezek 

A hang- és videótár gyűjteményének fejlesztésében a fő hangsúlyt a CD-lemezek 

állományának bővítésére kell helyezni. 

Ennek során elsősorban a komolyzenei és népzenei, másodsorban a verses, drámai, 

prózai összeállításokat, harmadsorban a gyermekek számára készült felvételeket, végül, pedig az 

érdeklődést feltételezhetően hosszabb távon megőrző könnyűzenei- és operett felvételeket kell 

beszerezni. 
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5.2. HELYISMERETI GYŰJTEMÉNY 

5.2.1. Gyűjtőköri alapelvek 

A könyvtár helyismereti gyűjteménye minden könyvtári dokumentumot gyűjt, ami 

részben vagy egészében, bármilyen vonatkozásban 

 a mindenkori közigazgatási határok szerinti Újszász településre vonatkozik 

 Újszásszal szoros kapcsolatban levő (itt született és munkásságával a városhoz kötődő, a 
településen született és gyermekkorát legalább itt töltő, ill. egyedi elbírálás alapján helyi 
személyiségnek tekintett) személy szellemi terméke, vagy vele, tevékenységével 
foglalkozó munka; 

 a településen, ill. helyi civil szervezet, intézmény, magánszemély stb. megrendelése 
alapján keletkezett. 

5.2.2. Könyvek  

A helyismereti gyűjtemény gyűjtőkörébe tartozó minden könyvet legalább két 

példányban célszerű beszerezni. A tartalmi szempontból teljes egészében és a keletkezése miatt 

ezen állományrészbe tartozó művek egy példányának tartós megőrzéséről e részleg 

gondoskodik. Ezt a példányt selejtezni nem lehet 

A tartalma szerint csak részben a helyismereti gyűjteménybe tartozó és a szépirodalmi 

művek esetében a dokumentumok egy példányának tartós megőrzéséről e részleg gondoskodik, 

a további példányok kölcsönzői forgalomba kerülhetnek.  

A gyűjteménybe tartozó, de valamilyen ok miatt be nem szerezhető műveket a részleg 

másolat, elsősorban fénymásolat formájában beszerzi, őrzi, és helyben használatra szolgáltatja. 

Hasonlóképpen kell kezelni a könyvekből, vagy könyvként kezelt dokumentumokból származó 

különlenyomatokat is.  

A részlegnek - az intézmény mindenkori anyagi lehetőségeinek figyelembevételével - 

törekednie kell arra, hogy a gyűjtőkörbe tartozó, korábban megjelent műveket lehetőleg eredeti 

formájukban beszerezze. A kiadványokról másolat csak konkrét igény esetén készülhet.  

5.2.3. Folyóiratok, hírlapok és egyéb időszaki kiadványok 

A helyismereti gyűjtemény e dokumentumtípusra épülő része több összetevőből áll: 

1. A helyi hírlapok és folyóiratok. Ezek beszerzéséért, tartós megőrzéséért a részleg a 
felelős. 

2. A könyvtár számára megrendelt megyei, ill. országos terjesztésű és határainkon túl 
megjelenő hírlapok és folyóiratok helyismereti vonatkozású írásai. 

5.2.4. Térképek 

A részlegnek be kell szereznie lehetőség szerint minden Újszászt bemutató térképet. E 

dokumentumok egy példányának tartós megőrzéséről, egy példányának használatba adásáról a 

helyismereti részleg gondoskodik. 
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5.2.5. Metszetek, plakátok, röpirat és egyéb aprónyomtatvány 

A helyismereti gyűjteménynek be kell szereznie a tartalmukban a gyűjtőköri 

alapelveknek megfelelő metszeteket, plakátokat, röpiratokat és egyéb aprónyomtatványokat 

legalább egy példányban. Tartós megőrzésükről a részleg gondoskodik. 

5.2.6. Nem nyomdai úton terjesztés céljára előállított szövegrögzítések 

5.2.6.1. Gépiratok, fénymásolatok 

A helyismereti részlegnek be kell szereznie minden, tartalmában a gyűjtőköri 

alapelveknek megfelelő gépiratot, fénymásolatot és egyéb technikával, kis felhasználói körnek 

kevés példányszámban sokszorosított, de publikus szövegrögzítést. Ezek egy példányának tartós 

megőrzéséről a részleg gondoskodik.  

A gyűjteménybe fénymásolat formájában kerül be minden, a gyűjtőkörbe tartozó, de 

valamilyek ok miatt eredeti formájában be nem szerezhető nyomdai, vagy nem nyomdai úton, 

terjesztés céljára előállított szövegrögzítés. Ezek tartós megőrzésére, használatba adására az 

eredeti dokumentum kezelésére vonatkozó szabályok érvényesek.  

5.2.7. Audiovizuális dokumentumok 

5.2.7.1. Fényképek, diafilmek, filmek, videofilmek, hanglemezek, hangszalagok, CD-k, DVD-k 

             hangkazetták 

A helyismereti gyűjteménynek be kell szereznie minden, a gyűjtőköri alapelveknek 

megfelelő tartalmú, terjesztés céljára készített fénykép-, dia-, film-, videó- és bármilyen 

hordozóra készített hangfelvételt.  

A részleg gyűjteményébe - az indokolható kivételektől eltekintve - csak előzetesen 

rögzített program keretében készített, vagy megrendelt egyedi felvétel kerülhet.  

A dokumentumok tartós megőrzéséről a részleg gondoskodik. A könyvtár által készített, 

vagy megrendelt fényképfelvételek esetén a negatívok megőrzéséről is gondoskodni kell. A 

dokumentumok helybeni használatra adhatók át az érdeklődőknek. Másolat készíthető róluk, de 

a szerződés alapján készíttetett felvételek másolása előtt a szerzői jogi kérdéseket tisztázni kell.  

5.2.8. Adatbázisok 

A részleg számára be kell szerezni vagy hozzáférhetővé kell tenni minden, a helyismereti 

munkát segítő adatbázist és számítógépes szolgáltatást.  
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5.3. GYERMEKRÉSZLEG 

5.3.1. Könyvek 

A könyvtár gyermekrészlege a tartós megőrzés követelménye nélkül gyűjti és szolgáltatja: 

 válogatva a magyar nyelven megjelenő gyermek- és ifjúsági irodalmat; 
 a felnőttek számára magyar nyelven megjelent szépirodalomból elsősorban a 

középiskolai irodalmi tananyag által tárgyalt műveket; 
 a felnőttek számára kiadott tudományos és ismeretterjesztő céllal kiadott könyvek közül 

a fiatalok számára befogadható, ill. az általános középiskolák elvégzéséhez szükséges 
kiadványokat; 

 a gyermekkönyvtári munka bármilyen vonatkozását tárgyaló, segítő szakirodalmi 
kiadványokat; 

A csak helyben használatra rendelt műveket (egyes, szakmailag indokolható esetek kivételével) 

egy, a kölcsönzésre rendelt példányokat (az intézmény költségvetési lehetőségeit szem előtt 

tartva) a várható érdeklődés figyelembe vételével több példányban kell beszerezni. Az ún. 

"kötelező olvasmányok" a beszerzés során az egyéb állományrészekkel szemben elsőbbséget 

élveznek. 

5.3.2. Folyóirat, hírlap és egyéb időszaki kiadvány 

A könyvtár gyermekrészlege válogatva gyűjti, és olvasói rendelkezésére bocsátja a 

Magyarországon megjelenő magyar nyelvű, gyermekek és 18 éven aluli fiatalok számára kiadott 

tudományos, ismeretterjesztő, irodalmi, művészeti vagy egyéb információs célt maga elé tűző 

hírlapokat és folyóiratokat. Beszerzésükről a részleg vezetője és a felnőtt olvasószolgálat 

folyóirat beszerzéssel megbízott munkatársa évenként dönt az olvasói igények ill. a könyvtár 

anyagi lehetőségeinek figyelembe vételével. 

 


