
A Floriana Könyvtár szolgáltatásai, 
térítési díjai 

KÖNYVTÁR- SZÁMÍTÓGÉP HASZNÁLATI SZABÁLYZAT 

A könyvtár neve: Floriana Könyvtár és Közösségi Tér  

Rövidített név: Floriana Könyvtár 

Székhelye: 8083 Csákvár, Széchenyi u. 8. 

Az intézmény nyitva tartása: 

 

A könyvtár kölcsönzési idejében, azon felül a programok, rendezvények idején. 

Közművelődési programok külső helyszínen is szervezhetők. 

A könyvtár kölcsönzési nyitva tartása: 

keddtől péntekig 9 – 12 és 13 – 17 óráig, szombat12 óráig. 

A számítógép terem látogatható az intézmény nyitva tartási idejében.  

 

A Floriana Könyvtár általános gyűjtőkörű nyilvános közkönyvtár – alapfeladata Csákvár 

Város Önkormányzata Képviselőtestületének a Kulturális Törvény alapján készült 

közművelődési rendelete szerint: 

1. A fenntartó által kiadott Alapító Okiratban és Szervezeti és Működési Szabályzatban 

meghatározott céljait nyilvánosan közzéteszi. 

2. Gyűjteményét folyamatosan fejleszti, gyarapítja, feltárja, megőrzi, gondozza és 

rendelkezésre bocsátja. 

3. Szabadpolcos állományrésszel rendelkezik. 

4. Tájékoztat a könyvtár és a nyilvános könyvtári rendszer dokumentumairól és 

szolgáltatásairól. 

5. Biztosítja más könyvtárak állományának és szolgáltatásainak elérését. /könyvtárközi 

kölcsönzés/ 

6. Részt vesz a könyvtárak közötti dokumentum és információ-cserében. 

7. Gyűjteményét és szolgáltatásait a helyi igényeknek megfelelően alakítja. 

8. Közhasznú információs szolgáltatást nyújt. 

9. Helyismereti dokumentumokat és információkat gyűjt és feldolgoz. 

10. Napi kapcsolatot tart a település más könyvtáraival (iskolai könyvtár, kórházi 

könyvtár). 

 

1. A könyvtár szolgáltatásai:  

 

a./ Beiratkozás nélkül igénybe vehető szolgáltatások:  

- könyvtárlátogatás  

- állomány helyben használata, az állományfeltáró eszközök használata  

- közhasznú és szakmai információkérés (a könyvtár és a könyvtári rendszer 

szolgáltatásairól)  



- könyvtári olvasószolgálat tanácsadó, ajánló és tájékoztató tevékenysége 

- a könyvtár rendezvényeinek látogatása 

- reprográfiai szolgáltatás (másolás)  

- könyvtárhasználati foglalkozások 

 

b./ Regisztrációval igénybe vehető szolgáltatás: 

- számítógép és internet használat 

 

c./ Beiratkozással igénybe vehető szolgáltatások: 

- kölcsönzés (könyv, periodika) 

- előjegyzés 

- könyvtárközi kölcsönzés  

- vakok és gyengén látók részére hangoskönyv szolgáltatás 

- ingyenes WIFI használat. 

 

2. A könyvtárhasználatra jogosultak köre:  

 

A könyvtár beiratkozás nélkül igénybe vehető szolgáltatásait minden látogató igénybe veheti, 

a beiratkozáshoz kötött szolgáltatásokat pedig igénybe vehetik, ha személyazonosságukat 

hitelt érdemlően igazolják, a könyvtárhasználati szabályokat elfogadják és betartják, a 

belépési nyilatkozat aláírásával erre kötelezettséget vállalnak. 

 

A könyvtár a beiratkozáskor kapott olvasójeggyel látogatható. 

 

3. Beiratkozás: 

 

 A beiratkozó olvasónak - a vonatkozó törvény szerint - a következő személyes adatait kell 

közölni, illetve igazolnia: név, anyja neve, születési helye és ideje, lakcíme, személyi 

igazolvány vagy útlevele száma, (mind emellett kérjük a beiratkozott olvasóinkat, hogy 

statisztikai, könyvtárhasználati elemzések érdekében önként szíveskedjenek közölni 

munkahelyük nevét és foglalkozásukat, valamint a kapcsolattartás érdekében 

telefonszámukat és e-mail címüket.) (1997. évi CXL. tv. 57. § 1. bekezd.) 

 A könyvtár a személyes adatok védelméről az erre vonatkozó jogszabályok szerint 

gondoskodik. 

 A személyes adatokban bekövetkezett változásokat a könyvtárhasználó köteles bejelenteni.  

 14 éven aluliaknak esetében a beiratkozáshoz jótálló nyilatkozat szükséges.  

 A beiratkozónak ismernie kell, és el kell fogadni a belépési nyilatkozat aláírásával a 

könyvtárhasználat és a kölcsönzés szabályait. 

 A beiratkozási díj egy naptári évre szól, mértékét lásd a térítési díjaknál: 

 

4. A kölcsönzés szabályai:  

 

- A kölcsönzés kölcsönző kártya segítségével történik, megtörténtét az olvasó annak 

aláírásával igazolja. 

- A kölcsönzési határidő 1 hónap. A könyvtáros az olvasó kérésére a kölcsönzés határidejét 

meghosszabbíthatja, ha a könyvre előjegyzés nincs.  

- A kölcsönzésben levő könyvekre a könyvtár előjegyzést vesz fel, a könyv beérkezéséről az 

olvasót értesíti és maximum 5 munkanapig, számára félreteszi.  

- A könyvtárközi kölcsönzés útján kapott dokumentumokra az átadó könyvtár rendelkezései 

az irányadók. A könyvtárközi kölcsönzés postaköltségét a könyvtár az olvasóra áthárítja.  



- Az olvasónak a könyvtári könyveket gondosan kell kezelnie. Óvnia kell a könyveket 

minden nemű rongálástól és a kölcsönzési határidő lejártáig vissza kell szolgáltatnia.  

- Ha az olvasó a kölcsönzési határidő lejártáig nem hozza vissza a könyvet, és nem kéri 

annak meghosszabbítását, a könyvtár három alkalommal szólítja fel. A háromszori 

felszólítás eredménytelensége után az érintett olvasó adatait a könyvtár átadja a 

fenntartónak, rövidített közjegyzői eljárás megindítása céljából.  

- Ha az olvasó a könyvet elveszíti, vagy megrongálja, a könyvtár dönti el, hogy az elvesztett 

(megrongált) dokumentum helyett a dokumentum jellegének, valamint az elvesztéssel 

okozott kárnak, továbbá a dokumentum gyűjteményi értékének mérlegelésével az alábbi 

térítési módok közül melyiket választja: 

a/. ugyanazon mű egy másik kifogástalan példányának leadását,  

b/. forgalmi értékének befizetését  

c/. könyv gyűjteményi értékének befizetését  

- A kár megtérítéséig a könyvtár szolgáltatásait az olvasó nem veheti igénybe.  

- Az állandó használat célját szolgáló kézikönyveket, különleges értékű könyvpéldányokat, 

kéziratokat, lexikonokat, térképeket, albumokat, egy példányban meglevő folyóiratokat, 

tehát az olvasótermi (prézens) anyagot, valamint a helyismereti dokumentumokat, 

képviselő-testületi jegyzőkönyveket csak a könyvtárban helyben lehet használni. Egyedi 

elbírálás alapján zárástól nyitásig kölcsönözhető. 

- A könyvtár használata során kérjük olvasóinkat, hogy ügyeljenek a csendre, biztosítva a 

nyugodt munkát, tanulást. Ittas személy az intézményben nem tartózkodhat. Azokat, akik 

közösségellenes magatartással zavarják a könyvtárhasználókat, a könyvtári munkát, 

valamint szándékosan kárt okoznak a gyűjteményben (vagy arra kísérletet tesznek) az 

intézmény kizárhatja a használók köréből.  

- A könyvtárhasználó jogosult - szóban vagy írásban - a könyvtár szolgáltatásaival 

összefüggő kérdését, észrevételét, javaslatát megtenni. A könyvtáros a beiratkozott 

olvasók, a látogatók, és a kölcsönzött kötetek számát a munkanaplóban naprakészen 

nyilvántartja.  

 

5. Számítógép használat 

 

a/ A számítógépeket beiratkozás nélkül, - regisztrációval - igénybe lehet venni. 

b/ Számítógépen dolgozni csak a könyvtárossal egyeztetve, a könyvtárhasználati 

szabályzatban foglalt feltételek elfogadása mellett lehet. A számítógépnél egy időben csak a 

bejelentkezett olvasó tartózkodhat. Az olvasó köteles minden üzemzavart bejelenteni a 

könyvtárosnak (az elindított program nem futtatható, rendellenes kilépés a programból, 

lefagyás).A számítógépet a használó sem ki, sem be nem kapcsolhatja. A bejelentési 

kötelezettség elmaradása esetén keletkezett kár megtérítése a számítógép használót terheli. 

c/ Közízlést sértő tartalmú webhelyek látogatása, onnan állomány letöltése tilos! 

Figyelmeztetés ellenére történő ismételt előfordulásnál a szolgáltatás használatából kizárható 

a használó. 

d/ A számítógép használat időtartalma 1 alkalommal maximum 2 óra, túljelentkezés esetén a 

könyvtáros csökkentheti a gép mellett tölthető időt. Bejelentkezés esetén, ha a használó nem 

érkezik meg a bejelentett időpontban, a bejelentkezést semmisnek tekintjük. 

e/ Internetről, adatbázisokból, CD-ROM-okból állományok számítógépre történő letöltése, 

másolása tilos!  A külső adathordozóra letöltött információ további felhasználásáért, a szerzői 

és a szellemi tulajdoni jogok felhasználásáért a könyvtárat nem terheli felelősség. 

Az intézmény használatánál kérjük, tartsák be a könyvtárhasználati és udvariassági 

szabályokat, elvárásokat. Ügyeljenek arra, hogy mások ízlését, a csendhez, a 

kikapcsolódáshoz, az olvasáshoz való jogát ne sértsék meg. 



 

6. Térítési díjak: 

 

Beiratkozási díjak: 

o Aktív munkavállaló esetén: 1.000,- Ft. 

o A beiratkozás 16 éves korig, és 70 éves kortól, valamint más könyvtárak 

munkatársainak díjtalan. 

o 16 éves kortól diákoknak (nappali közép és felső oktatás), munkanélkülieknek, 

rokkant felnőtteknek, nyugdíjasoknak 500 Ft/év 

 

Könyvtárközi kölcsönzés: 

Ha az olvasó részére kért dokumentumért az azt megküldő könyvtár térítést kér, akkor annak 

összege és a könyv visszaküldésének postaköltsége az olvasót terheli. 

 

Fénymásolás: A/4es oldal 20 Ft 

A/3as oldal 40 Ft 

 

Nyomtatás: A/4es oldal 60 Ft, színes. 120,- Ft. 

 

Számítógépes szolgáltatások: 

Saját eszközön igénybe vett WIFI szolgáltatás a beiratkozott könyvtárhasználóknak ingyenes. 

Számítógép használat: ingyenes 

 

A díjak változtatására javaslatot a könyvtárvezető tesz, a Humán Erőforrás Bizottsággal 

egyeztetve. 

 


