
KÖLCSÖNZÉS 

A könyvtár a kölcsönző térben elhelyezett dokumentumokat a beiratkozott könyvtárhasználók 

számára az alábbi feltételek mellett kölcsönzi: 

Könyv 

 kölcsönzési idő 4 hét 

 egyszerre 5 db könyv kölcsönözhető 

 hosszabbítás 1 alkalommal 

Folyóirat, hetilap 

 kölcsönzési idő 4 hét, a legfrissebb számok kivételével 

 egyszerre 5 db kölcsönözhető 

 hosszabbításra nincs lehetőség 

Hangoskönyv 

 kölcsönzési idő 4 hét 

 egyszerre 4 db kölcsönözhető 

 hosszabbítás 1 alkalommal 

DVD 

 kölcsönzési idő 1 hét 

 egyszerre 2 db kölcsönözhető 

 hosszabbítás 1 alkalommal + 1 hétre 

 

Egyszerre maximum 5 db dokumentum (könyv, hangoskönyv, DVD) és 5 db folyóirat 

kölcsönözhető. 

A helytörténeti gyűjtemény dokumentumai csak helyben használhatóak, fénymásolat kérhető 

róluk a szerzői jogok betartásával. 

 

Kölcsönzési idő hosszabbítása 

A kölcsönzési határidő hosszabbítására akkor kerülhet sor, ha a dokumentumra nincs felvéve 

előjegyzés. A kölcsönzés hosszabbítására személyesen, telefonon, vagy e-mailben van 

lehetőség a konyvtar@gyal.hu címre írva, melyet a könyvtár munkatársai figyelemmel 

kísérnek és legkésőbb a következő munkanapon visszaigazolják a hosszabbítás tényét. 

Hosszabbításkor szükség van az olvasó nevére, olvasójegyének számára, és a dokumentumok 

címére. 

 

Előjegyzés 

Kölcsönzésben lévő dokumentumokra kérésre előjegyzést veszünk fel. Előjegyzést csak 

beiratkozott olvasók kérhetnek. A dokumentum beérkezésekor a könyvtáros a dokumentumot 

lefoglalja, és értesíti az olvasót, aki az előjegyzést kérte. A könyvtár a foglalást az értesítéstől 

számított 1 hétig tartja fent, utána elévül. Az előjegyzés feltétele, hogy az olvasónak ne legyen 

lejárt határidejű kölcsönzése, illetve pénzbeli tartozása a könyvtár felé. 

 

Könyvtárközi kölcsönzés 

A könyvtárunkban nem található műveket az olvasó kérésére könyvtárközi kölcsönzés útján 

beszerezzük. 

A szolgáltatást igénybe veheti a könyvtár bármely beiratkozott olvasója, aki vállalja az alábbi 

könyvtárközi kölcsönzési szabályok betartását. 

mailto:konyvtar@gyal.hu


A könyvtárközi ellátás az Országos Dokumentumellátási Rendszer (ODR) segítségével 

valósul meg. Katalógusa a http://www.odrportal.hu/ honlapon tekinthető meg. 

Könyvtárunkban a könyvtárközi kölcsönzés térítésköteles, a belföldi postai úton küldött 

könyv visszaküldésének költsége (postai díjszabás szerint) az olvasót terheli. 

A kért dokumentum beérkezésekor a könyvtáros értesíti az olvasót, aki a dokumentumot 

kérte. A vissza hozatali határidőről a dokumentum átadásakor tájékoztatja. Késedelem esetén 

a küldő könyvtár díjszabásai a mérvadók és a késő olvasót terheli. 

 

Kézikönyvek kölcsönzése 

A kézikönyv alapvetően helyben használható állományrész. Az itt tárolt könyveket csak 

indokolt esetben, néhány napra, a könyvtár zárva tartási idejére – hétvégére - 

kölcsönözzük ki a következő feltételek mellett: 

 kézikönyvet csak 14 éven felüli és beiratkozott olvasó kölcsönözhet, 

 a könyveket szombaton 12 óra után adjuk ki és kedden 12 óráig vissza kell hozni, 

 kölcsönzési díj: 100 Ft/nap/kötet, 

 maximum 2 db könyv vihető el, 

 a kölcsönzött könyv értékének arányában letéti díjat kell fizetni, melyet az olvasó 

visszakap a könyv visszahozatalakor, 

 letéti díjak: a könyv értékének az 50 %-a, de minimum 2000 Ft. 

Kézikönyv kölcsönzése nem hosszabbítható meg. 

A kölcsönzési díjat és a letéti díjat a könyv elvitelekor kell kifizetni. 

Amennyiben az olvasó késik a kézikönyvek vissza hozatalával, a késedelmi díjat meg kell 

térítenie. 

Ez naponta és könyvenként 200,- Ft.  

A továbbiakban a késő olvasó ezt a szolgáltatást nem veheti igénybe. 

Eljárás késedelem esetén 

Amennyiben az olvasó a kölcsönzési határidő lejártáig a kikölcsönzött 

dokumentumot/dokumentumokat nem szolgáltatja vissza, és még a határidő lejárta előtt nem 

kéri a kölcsönzési idő hosszabbítását, késedelmi díjat és postai költséget köteles fizetni. 

 

A könyvtár a kölcsönzési határidő lejárta előtt 3 nappal e-mailben figyelemfelhívó 

üzenetet küld azon olvasóknak, akik ehhez hozzájárulásukat adták. 

 

A késedelmi díj összege: 

Könyv, hangoskönyv, folyóirat 5 Ft/dokumentum/nap 

DVD 50 Ft/db/nap 

 

1. Felszólító 

Ha a késés meghaladja a 30 napot, a könyvtár a késő olvasót postai úton, levélben 

figyelmezteti, melyben feltünteti a dokumentumok címét, a késés idejére vonatkozó 

késedelmi díjat + a postaköltség összegét. 

http://www.odrportal.hu/


2. Felszólító 

Ha a dokumentum nem kerül vissza a könyvtárba, 30 nap elteltével a könyvtár ismét 

felszólítót küld, melyben feltünteti a dokumentumok címét, a késés idejére vonatkozó 

késedelmi díjat + a postaköltség összegét. 

3. Felszólító 

Ha az olvasó továbbra sem hozta vissza a kikölcsönzött dokumentumot, újabb 30 nap eltelte 

után a könyvtár ismét felszólítót küld, melyben feltünteti a dokumentumok címét, a késés 

idejére vonatkozó késedelmi díjat + a postaköltség összegét. 

Ha az olvasó a kölcsönzött könyvet háromszori írásbeli felszólításra sem hozza vissza, a 

követelés behajtására a könyvtár hivatalos eljárást indít. 

A dokumentum megrongálása, illetve elvesztése esetén a dokumentum aktuális beszerzési árát 

az olvasó köteles megtéríteni, vagy ugyanannak a műnek egy másik, kifogástalan állapotban 

lévő példányát beszerezni. Ez idő alatt az olvasó másik dokumentumot nem kölcsönözhet. 

 

A dokumentumokat megrongáló és a könyvtári szabályokat többször megszegő olvasótól a 

könyvtár a használat jogát megvonhatja.  

 

 


