III. számú melléklet
A Justh Zsigmond Városi Könyvtár Könyvtárhasználati szabályzata

Orosháza, 2017. július 01.

III.1 Könyvtárhasználati jog
A tájékozott ország az információhoz hozzáférő városok, települések hálózata. A hálózat a városi,
települési alaphálózatokra épül, amelyek lehetővé teszik, hogy a helyi intézmények, vállalkozások,
különféle szervezetek és a lakosság is bekapcsolódjon a hálózatba, ezáltal javuljon az életminőség,
a hatékonyság, és az ország gazdasági versenyképessége növekedjen.
Az információs társadalom és a demokratikus jogállam működésének alapfeltétele a könyvtári
rendszer, amelyen keresztül az információ bárki számára szabadon hozzáférhető. A könyvtári
rendszernek az állampolgárok érdekeit kell szolgálni.
E célok megvalósítása érdekében született meg az 1997. évi CXL. törvény a kulturális javak
védelméről és…, a nyilvános könyvtári ellátásról …, amely kimondja:
1 § c) „…mindenki számára biztosítani a könyvtárhasználat jogát, szabályozni a nyilvános
könyvtári ellátás működését és fejlesztését,…”
3.§
„…könyvtár …nem lehet elkötelezett egyetlen vallás, világnézet vagy politikai párt mellett
sem.”
4.§ „Mindenkinek joga, hogy:
b) igénybe vegye a nyilvános könyvtári ellátás rendszerét, a muzeális és
közművelődési intézmények szolgáltatásait…”
Orosháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete - „A kulturális javak védelméről és a muzeális
intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről” szóló 1997. évi CXL.
törvény 68. § a) bekezdésében kapott felhatalmazása alapján e törvény rendelkezéseinek
figyelembevételével - az alábbiak szerint határozza meg az általa fenntartott és működtetett orosházi
Justh Zsigmond Városi Könyvtár Könyvtárhasználati szabályzatát.
Az orosházi Justh Zsigmond Városi Könyvtár (továbbiakban Könyvtár) az országos könyvtári
rendszer közkönyvtári tagjaként – az 1997. évi CXL. törvény 54. § (1) bekezdés értelmében - a
nyilvános könyvtári kritériumoknak megfelelve, általános gyűjtőkörű könyvtárként biztosítja a
települési könyvtári ellátást.
Használatának joga minden magyar és nem magyar állampolgárt korlátozás és megkülönböztetés
nélkül megillet.
A könyvtár használata tekintetében a Könyvtárhasználati szabályzat előírásait kell figyelembe
venni, mely tartalmazza:
 a könyvtár használatának rendjét,
 az igénybe vehető szolgáltatások körét,
 és a térítési díjak mértékét.
III.2 A könyvtár szolgáltatásai
Alapszolgáltatásai:
• könyvtárlátogatás,
• a gyűjtemény helyben használata,
• állományfeltáró eszközök, katalógusok használata,
• információ a könyvtár és a könyvtári rendszer szolgáltatásairól.
A könyvtár alapszolgáltatásai ingyenesek.
Regisztrációhoz kötött szolgáltatásai:
• A könyvtári dokumentumok meghatározott körének kölcsönzése, előjegyzése, a kölcsönzési
határidő meghosszabbítása.
• Tájékoztatás a könyvtár és más könyvtárak állományáról, a könyvtári adatbázisokból,
adattárakból és az Interneten elérhető információkról.
• Könyvtárközi kölcsönzés eredetiben és másolatban.
• Bibliográfiai és szakirodalmi tájékoztatás, irodalomkutatás.
• Közhasznú információk gyűjtése, feldolgozása és szolgáltatása.
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Helyismereti, helytörténeti információk gyűjtése, feltárása és szolgáltatása.
Számítógépes szolgáltatások, Internet-hozzáférés, irodai szoftverek használata, adatok
mentése külső hordozóra, ideiglenes adattárolás, nyomtatás, szkennelés.
A digitális írástudás, és információs műveltség elsajátításának segítése.
Egyéb irodai szolgáltatások: fénymásolás, laminálás, iratfűzés, fax használata.
Európai Unióval kapcsolatos információk szolgáltatása.
Egész életen át tartó tanulás támogatása. Oktatásban és képzésben résztvevők információ ellátása, információkeresés segítése.
Előzetes bejelentés alapján csoportok fogadása, csoportos könyvtári foglalkozások tartása.
Kulturális, közösségi, közművelődési rendezvények és egyéb programok szervezése.
Az elektronikus könyvtári dokumentumok elérhetősége.

III.3 A könyvtári szolgáltatások igénybevételének helye és ideje
A Justh Zsigmond Városi Könyvtár szolgáltatásai az alábbi helyen vehetők igénybe:
Justh Zsigmond Városi Könyvtár
5900 Orosháza, Kossuth u. 3.
Telefon:
Ellenőrzési pont:
Tájékoztatás:
Feldolgozás:
Videó- és Hangtár:
Igazgató:
Fax:
E-mail:
Honlapjának címe:

68/413-696
68/413-696
68/413-696
68/413-696
68/412-012
68/412-384
konyvtar@justhvk.hu
www.justhvk.hu

A Justh Zsigmond Városi Könyvtár nyitvatartása:
Felnőtt
általános
nyári
könyvtár nyitvatartás nyitvatartás
hétfő
10-18
9-17
kedd
10-18
9-17
szerda
10-18
9-17
csütörtök 08-18
9-17
péntek
10-18
9-17
szombat
9-17
-

Gyerekkönyvtár
hétfő
kedd
szerda
csütörtök
péntek
szombat

általános
nyitvatartás
10-18
10-18
10-18
08-18
10-18
8-12

nyári
nyitvatartás
8-16
8-16
8-16
8-16
8-16
-

Eltérő nyitvatartás esetén (nyári szünet, ünnepi nyitva tartás, szombati nyitva tartás szüneteltetése,
stb.) a könyvtár külön értesíti olvasóit. Ebben az esetben a hosszabb kölcsönzési idő miatt az
olvasót nem terheli késedelmi díj.
A megváltozott nyitva tartás pontos idejét a változás előtt két héttel a bejárati ajtókon kifüggesztjük,
és a könyvtárhasználókat a helyi sajtón keresztül is tájékoztatjuk.
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III.4 A könyvtári szolgáltatások igénybevétele
A könyvtár szolgáltatásait minden érdeklődő - magyar és külföldi - állampolgár igénybe veheti, aki
személyazonosságát hitelt érdemlően igazolja, a könyvtárhasználati szabályokat elfogadja, és betartásukra a belépési nyilatkozat aláírásával kötelezettséget vállal. Nem szükséges regisztráció a rendezvények látogatóinak, valamint a csoportos könyvtárlátogatóknak.
A könyvtár szolgáltatásainak igénybevétele tekintetében megkülönböztetünk:
 beiratkozáshoz nem kötött,
 beiratkozáshoz kötött szolgáltatásokat.
A beiratkozáshoz nem kötött könyvtári szolgáltatásokat igénybe vevők a Könyvtárlátogatók.
III.4.1 Könyvtárlátogatók
A könyvtárlátogatót a forgalmi adatokba beszámítjuk és nyilvántartjuk, de nem kötelezzük
regisztrációra. A könyvtárlátogató csak a szolgáltatások adott körére, az alábbi ingyenes
szolgáltatások igénybevételére jogosult:
 könyvtárlátogatásra,
 az állományfeltáró eszközök (a könyvtár katalógusainak) használatára,
 információra a könyvtár és a könyvtári rendszer szolgáltatásairól,az alábbi könyvtári
gyűjtemények helyben használatára:
 az állomány helyben használata.
A beiratkozáshoz kötött könyvtári szolgáltatásokat igénybe vevők a Könyvtári tagok.
III.4.2 Könyvtári tag
Könyvtári tag az lehet, aki regisztráltatja magát és az adott időszakban érvényes, egy évre szóló
beiratkozási díjat befizeti.
Beiratkozáskor a könyvtári tagnak a könyvtáros kérésére az alábbi adatokat kell közölni, azok
hitelességét személyi igazolvánnyal, diákigazolvánnyal vagy útlevéllel igazolni:
• név (asszonyoknál leánykori név is)
• anyja neve
• születési hely, év, hónap
• személyi igazolvány száma
• állandó – és ideiglenes – lakhely
• telefonszám, e-mail cím
Statisztikához a könyvtár kéri még az alábbi adatokat is, de ezek közlése nem kötelező:
• foglalkozás
• munkahely
Beiratkozás után a Könyvtári tag Olvasójegyet kap, amely a beiratkozási díj befizetésétől számított
1 évig érvényes, és személyre szól.
Az Olvasójegy tulajdonosa az alábbi könyvtári szolgáltatások igénybevételére jogosult. Ezek egy
része ingyenes, további részét térítés ellenében veheti igénybe.
Könyvtári tagok részére igénybe vehető ingyenes könyvtári szolgáltatások:
• Tájékoztatás a könyvtár és más könyvtárak állományáról, a könyvtár által vásárolt,
előfizetett vagy készített adatbázisokban, adattárakban és az Interneten elérhető
információkról.
• A könyvtári dokumentumok meghatározott körének kölcsönzése, előjegyzése, a kölcsönzési
határidő meghosszabbítása.
• Az elektronikus dokumentumok helyben használata a megszabott feltételek szerint.
• Számítógépes szolgáltatások közül: az elektronikus dokumentumok helyben használata
(ingyenes könyvtári katalógusok, adatbázisok).
• Segítségnyújtás
katalógusaink,
kézikönyvtárunk,
számítógépes
adatbázisainak
használatához.
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• Bibliográfiai és szakirodalmi tájékoztatás, lelőhely-információk.
A könyvtár a 18 éven aluli, illetve a nagykorú, de gyámság alatt álló beiratkozók esetén kezes
kötelezettségvállalását kéri, aki jótállási nyilatkozat aláírásával vállalja a beiratkozóval szembeni
könyvtári követelések teljesítését. A jótállási nyilatkozatnak tartalmaznia kell a jótálló adatait és a
jótállás vállalásának aláírással igazolt tényét.
Térítéses szolgáltatások
Térítéses szolgáltatásaink igénybe vehetők a szolgáltatást nyújtó könyvtári részleg használati
szabályzatában meghatározott feltételek szerint.
A térítéses szolgáltatások aktuális díjtételeit a Könyvtárhasználati szabályzat 1. számú melléklete
tartalmazza.
III.5 A könyvtári szolgáltatások igénybevételének részletezése
A könyvtári szolgáltatásokat nyitvatartási időben a Justh Zsigmond Városi Könyvtárban
igényelheti, vagy megrendelheti a használó. A szolgáltatásokkal kapcsolatos információk telefonon
és e-mailben is kérhetők.
A Justh Zsigmond Városi Könyvtár a Petőfi Művelődési Központ épületében (5900 Orosháza,
Kossuth u. 3.) két szinten (földszint és az első emelet) nyújtja szolgáltatásait.
III.5.1 Információs és számítógépes szolgáltatások
A Justh Zsigmond Városi Könyvtárban olyan kulturális környezetet igyekszünk teremteni, amely
felgyorsítja az információs technológiák használatának elsajátítását és biztosítja a hozzáférést a
korszerű információszolgáltatás eszközeihez, az Internethez, a számítógépes adatbázisokhoz. Az
információk fellelhetőségének csoportosításával, online elérhető információk összegyűjtésével
segítik a használókat.
A könyvtárban igénybe vehető információs és számítógépes szolgáltatások és azok használatának
feltételei:
• Elektronikus dokumentumok, multimédiás CD-ROM-ok, DVD-k helyben használata
• Internet használata
• Eszközök a használók szolgálatában:
◦ irodai programcsomag használata
◦ nyomtatás
◦ fénymásolás
◦ letöltés lemezre, pendrive-ra
◦ kártyaolvasó használata
◦ fax küldése és fogadása
◦ spirálozás
◦ lapolvasó (szkenner) használata
◦ laminálás
◦ lapvágás
III.5.2 A felnőtt könyvtárban igénybe vehető szolgáltatások
Ellenőrzési pont
A regisztrálás, a beiratkozás és adatnyilvántartás mellett itt történik a könyvtári dokumentumok
kölcsönzése, előjegyzése, a késedelmi és térítési díjak befizetése, az elveszett dokumentumok
megtérítése, az általános tájékoztatás, a késedelmes olvasók felszólítása.
Regisztrálás, beiratkozás
A 14 éven felüli könyvtárhasználók regisztrálása és beiratkozása az emeleti ellenőrzési pontnál
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történik a személyi adatok rögzítésével.
Beiratkozáskor, ill. regisztráláskor a könyvtárhasználó Nyilatkozatot ír alá, melyben elfogadja a
könyvár használatának szabályait, valamint a számítógépes nyilvántartás és kölcsönzés hitelességét.
A használó szóbeli, vagy kérésére írásos tájékoztatót kap a könyvtár szolgáltatásairól és
használatának rendjéről.
A beiratkozási díjak mértékét, a kedvezményezettek körét és a kedvezmények mértékét a
Könyvtárhasználati szabályzat 1. számú melléklete tartalmazza.
A könyvtár a 18 éven aluli, illetve a nagykorú, de gyámság alatt álló beiratkozók esetén kezes
kötelezettségvállalását kéri, lásd a Könyvtárhasználati szabályzat Könyvtári tagságra vonatkozó
részét (III.4.2).
Adatnyilvántartás
A könyvtár számítógépes nyilvántartást vezet.
A személyi adatokban bekövetkezett változásokat a könyvtárhasználó köteles bejelenteni. A
használó által megadott személyi adatokat a könyvtár csak olvasói nyilvántartás céljára használhatja
fel. A könyvtár az adatlapokat zárt helyen tárolja, és csak a kölcsönzéssel megbízott dolgozók
használhatják. A számítógépen használt adatokhoz a kölcsönző könyvtáros jelszó segítségével fér
hozzá.
Amennyiben a könyvtár megsérti az adatvédelemről szóló 1992. évi LXIII. törvényt, a könyvtár
használója jogorvoslatért bírósághoz fordulhat.
Kölcsönzés, hosszabbítás, előjegyzés
• A könyvtárból kölcsönözni csak érvényes tagsággal lehet.
• Egyszerre legfeljebb 10 db dokumentum kölcsönözhető. A kikölcsönzött dokumentumokra
az olvasó köteles vigyázni, és azt a kölcsönzési határidő lejártáig visszahozni. Aki a
kikölcsönzött könyvekbe bejegyez, szövegét aláhúzza vagy azt megrongálja, annak
kártérítést kell fizetni.
• A kölcsönzési idő: 28 nap.
• A könyvtáros kérésre a kölcsönzési határidőt két alkalommal meghosszabbíthatja. A
hosszabbítás kérhető személyesen, e-mailben, a könyvtár internetes közösségi oldalain vagy
telefonon.
• Nem kérhető hosszabbítás, ha azt más olvasó előjegyeztette.
Késedelmes olvasók felszólítása
Ha a könyvtárhasználó a kölcsönzési határidő lejártáig nem hozza vissza a dokumentumokat, és a
kölcsönzési határidő meghosszabbítását sem kérte, a könyvtár felszólítást küld, és postaköltséget
számol fel, melynek mértékét a Könyvtárhasználati szabályzat 1. számú melléklete tartalmazza.
Az ötödik felszólító levél a térítési díjat és a postaköltséget tartalmazza, valamint a vissza nem
hozott könyv háromszoros vagy tízszeres árát a kiadási évétől függően, lásd a Könyvtárhasználati
szabályzat 1. számú mellékletének 5. pontja.
A felszólított olvasó újabb dokumentumot csak a tartozás rendezése után kölcsönözhet.
Elveszett könyvtári dokumentumok
Ha a kölcsönzött könyv elvész, megrongálódik, a használó ugyanannak a műnek megegyező
kiadású és megfelelő állapotú példányát a könyvtárnak leadhatja. Ebben az esetben nem kell a
könyv árát megtéríteni.
Ha az elveszett vagy megrongált könyvet a használó nem pótolja a lejárattól számított 3 hónapon
belül, akkor köteles a könyv értékét megtéríteni a Könyvtárhasználati szabályzat 1. számú
mellékletében leírtak szerint.
Előjegyzés
Ha az olvasó által keresett dokumentum megtalálható a könyvtár állományában, de éppen
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kölcsönzés alatt van, előjegyzés kérhető rá. Amikor a dokumentum visszakerül a könyvtárba, akkor
az olvasó kérésére értesítést küldünk (e-mailben vagy telefonon).
Az előjegyzést az értesítéstől számított 5 munkanapig tartjuk fenn!
Könyvek
A Könyvtárlátogatók a felnőtt könyvtárban elhelyezett könyveket csak helyben használhatják,
Könyvtári tagok számára a könyvek kölcsönözhetők is. Az állományrészben szabadpolcon
elhelyezett könyveket minden könyvtárhasználó korlátozás nélkül kézbe veheti, a raktárban lévő
könyvekhez pedig a könyvtáros segítségével lehet hozzájutni.
A szépirodalmi műveket a polcokon a szerzők neve szerinti betűrendben helyeztük el.
A könyvtár használóinak jelentős része azonban nem meghatározott szerzőket és címeket keres,
hanem érdeklődési körében „valami jó olvasnivalót” szeretne találni. Az ilyen jellegű olvasói
igények kiszolgálását segítik, az un. „Témacsoportok”, amelyekben az adott témára vonatkozó
könyveket gyűjtöttük össze.
Témacsoportok
Történelmi regények, Háborús regények, Életrajzok, Világsiker, Kalandregények, Színes Pöttyös
könyvek, Szerelmes regények, Krimik, Fantasztikus regények, Nyelvkönyvek, szótárak, Útleírások,
Versek, Drámák és Kötelező olvasmányok.
Könyvárusítás
A Justh Zsigmond Városi Könyvtár állományából kivont, valamint az ajándékba kapott, de az
állományba nem tartozó könyvek, folyóiratok kedvezményes áron, térítés ellenében
megvásárolhatók.
III.5.3 Zenei könyvtár – videó- és hangtár (audiovizuális gyűjtemény)
Ebben az állományrészben történik a bakelit- és CD lemezek, DVD-k, a hang- és videokazetták, a
hangoskönyvek használata.
Az audiovizuális gyűjtemény dokumentumai helyben ingyenesen használhatók.
A Zenei könyvtárból történő kölcsönzés külön tagsághoz kötött. Az Audiovizuális Klub
működésének feltételeit a Könyvtárhasználati szabályzat 2. számú melléklete tartalmazza.
A zenei állományból való kiválasztást tematikus katalógusokkal segítjük.
A Videó- és hangtárban lehetőség van házi videókazetták átíratására DVD-re (videódigitalizálás),
valamint magánjellegű hangfelvételek digitalizálására is.
III.5.4 Olvasóterem
Az olvasótermi könyvek helyben használata mindenki számára ingyenes, a kölcsönzésük – a
beiratkozott olvasóknak – zárástól nyitásig lehetséges.
Az olvasótermi és szakirodalmi részben minden könyvtárhasználó számára szabad wifi-hozzáférést
biztosítunk.
Folyóiratok
Helyben használatuk ingyenesen biztosított. A könyvtári tagok a hetilapokat és folyóiratokat – a
legfrissebb számok kivételével, – 1 hétre kölcsönözhetik, egyszerre 5 darabot, egyfajtából egyszerre
3 darabot.
A folyóiratokból fénymásolásra van lehetőség.
A folyóiratok régebbi – bekötött vagy tékázott – számaihoz a könyvtáros segítségével juthat az
olvasó. Ezeket a folyóiratokat nem kölcsönözzük, de lehetőség van fénymásolásra.
Könyvtárközi kölcsönzés
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A könyvtár állományában nem található dokumentumokat az olvasó kérésére más könyvtártól
átkölcsönözzük.
A kölcsönzés történhet eredetiben vagy másolatban, magyarországi vagy külföldi könyvtárból. Az
átkölcsönzött dokumentumok használatának feltételeit a kölcsönadó könyvtár szabja meg, az általa
kért térítési díjat (postaköltség, másolási díj) az olvasónak kell megfizetni. Könyvtárunk a
könyvtárközi kölcsönzés keretében kapott dokumentumok visszaküldéséért postaköltséget számít
fel, melynek mértéket a Könyvtárhasználati szabályzat 1. számú melléklete tartalmazza.
Több könyv kölcsönzésének térítési díját a könyvtárossal előre egyeztetni kell. Könyvtárközi
kölcsönzés keretében könyvtárunk is kölcsönöz dokumentumokat más könyvtárak számára. A
dokumentum küldésének postaköltsége, másolatban történő szolgáltatás esetében a fénymásolás díja
a kérő könyvtárat terheli.
III.5.5 Helytörténeti gyűjtemény
Különgyűjteményként kezeljük a helyismereti anyagot, amit annak speciális jellege, különleges
értéke és fokozott védelme indokol.
A helytörténeti gyűjteményből érvényes olvasójeggyel kölcsönözhetőek a másodpéldányok, a
kölcsönzés ideje 1 hét.
III.5.6 Gyermekkönyvtár
A Gyermekkönyvtár feladata a 16 éven aluli korosztály könyvtári ellátása, de érvényes könyvtári
tagsággal bármely korosztály igénybe veheti szolgáltatásait. A Gyermekkönyvtár használói a
könyvek helyben használatán és kölcsönzésén kívül a gyűjtemény részét képező folyóiratokat is
olvashatják.
Beiratkozás, adatnyilvántartás
A szolgáltatásokat érvényes könyvtári tagsággal rendelkező, beiratkozott olvasók vehetik igénybe.
Beiratkozáskor a könyvtárhasználó Nyilatkozatot ír alá, amelyben elfogadja a Gyermekkönyvtár
használatának szabályait.
A személyi adatokban bekövetkezett változást a könyvtár használójának be kell jelenteni.
A használó által megadott személyi adatokat a könyvtár csak olvasói nyilvántartás céljaira
használhatja.
A beiratkozási díjak mértékét, a kedvezményezettek körét és a kedvezmények mértékét a
Könyvtárhasználati szabályzat 1. számú melléklete tartalmazza.
A regisztrációhoz a gyerekek alábbi adatai szükségesek:
• név
• anyja neve
• születési hely, év hónap
• apa vagy gondviselő neve
• állandó lakhelye
• telefonszáma, e-mail címe
• az iskola neve és címe
A könyvtár a 18 éven aluli, illetve a nagykorú, de gyámság alatt álló beiratkozók esetén kezes
kötelezettségvállalását kéri, lásd a Könyvtárhasználati szabályzat Könyvtári tagságra vonatkozó
részét (III.4.2).
Kölcsönzés, előjegyzés, hosszabbítás, késedelmi díj
A beiratkozott olvasók egyszerre 6 db könyvet kölcsönözhetnek. A kölcsönzési idő 28 nap.
A kölcsönzési határidő lejárta előtt két alkalommal kérhető a kölcsönzési határidő hosszabbítása. A
hosszabbítás kérhető személyesen, e-mailben, a könyvtár internetes közösségi oldalain vagy
telefonon.
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Nem kérhető hosszabbítás, ha azt más olvasó előjegyeztette.
Amennyiben a gyermekolvasó a kölcsönzési határidő lejártáig nem hozza vissza az általa
kikölcsönzött dokumentumokat, nevére két alkalommal felszólítást küldünk. Ha a két felszólítás
után sem kerül vissza a dokumentum, a harmadik felszólítást a szülő vagy a gondviselő kapja.
A felszólítás költségét a Könyvtárhasználati szabályzat 1. számú melléklete tartalmazza. A
felszólított olvasó újabb dokumentumot csak a tartozás rendezése után kölcsönözhet.
A gyermekkönyvtárban lehetőség van:
• 16 éven aluliaknak ingyenes, korlátozott idejű számítógép-használatra,
• a korosztálynak megfelelő folyóiratok olvasására,
• a korosztálynak megfelelő videofilmet nézni,
• a könyvtár társasjátékaival játszani.
Előzetes bejelentkezés alapján, a gyermekkönyvtárossal egyeztetve lehetőség van csoportos
foglalkozások és könyvtári órák tartására.
III.6 A könyvtár használatának általános szabályai
•
•
•
•
•
•

•
•

•

•

•
•

•

A kabátokat és táskákat (a kisméretű kézitáska kivételével) az előtéri fogason kell
elhelyezni, de a bennük hagyott értéktárgyakért felelősséget nem vállalunk.
Az olvasói terekben étkezni, dohányozni tilos!
A könyvtár területén hirdetések, közlemények csak az intézmény igazgatójának
engedélyével rakhatók ki.
A könyvtári dokumentumok csak eredeti helyükön használhatók, más részlegbe átvinni csak
indokolt esetben, a könyvtáros engedélyével lehet.
A könyvtárban minden befizetésről nyugtát, kérésre számlát állítunk ki.
A könyvtárhasználó köteles a könyvtár dokumentumait, berendezési tárgyait és eszközeit
rendeltetésszerűen használni, azok épségét megóvni. A használat során észlelt
rendellenességeket, hibákat és hiányosságokat kérjük jelezni az olvasói terekben tartózkodó
könyvtárosoknak.
Ha valaki a könyvtár dokumentumait eltulajdonítja, ellene hatósági eljárást
kezdeményezünk.
A könyvtár látogatása - valamennyi könyvtárhasználó érdekében - csak megfelelő
öltözékben és az alapvető higiéniás szabályok betartásával lehetséges. Ittas, szembetűnően
vagy érezhetően ápolatlan, közintézménybe nem illő (esetleg hiányos) öltözékben
megjelenő, másokat megbotránkoztatóan viselkedő személy a könyvtár épületében nem
tartózkodhat.
A könyvtár számítógépein mások nyugalmának megzavarására alkalmas, másokban félelmet
keltő, vagy a közerkölcsöt sértő tartalmak (pl. pornográf fotók, -filmek, tiltott önkényuralmi
jelképek stb.) megjelenítése tilos. A szabály megszegőjét felszólítás után az igazgató döntése
alapján a könyvtár kizárhatja tagjai sorából.
A könyvtár rendjét megszegő használótól a szolgáltatások teljesítését az intézmény
megvonhatja. A megvonás szólhat:
◦ meghatározott időre, pl. egy év,
◦ vagy végleges időtartamra.
Az intézmény a kéretlenül kapott ajándék dokumentumok átvételére, megőrzésére,
nyilvántartásba vételére vagy visszaküldésére nem vállal kötelezettséget, az ilyen
dokumentumok hasznosítása vagy kezelése szakmai mérlegelésének tárgyát képezi.
A könyvtárhasználat során felmerülő észrevételeiket, javaslataikat szívesen vesszük. A
könyvtárhasználó jogosult - szóban vagy írásban - a könyvtár szolgáltatásaival összefüggő
kérdésekben észrevételt, javaslatot tenni. A könyvtár honlapján, az „Olvasói javaslatok,
kérdések” űrlapba írt feljegyzésekre az intézmény köteles 10 munkanapon belül írásban
válaszolni.
Panasz esetén az információs pultnál kihelyezett Panaszládába elhelyezve, vagy a könyvtár
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III.I Könyvtárhasználati szabályzat 1. számú melléklet
A Justh Zsigmond Városi Könyvtár szolgáltatásainak térítési díja
Beiratkozási díjak (Olvasójegy):
• A 16 éven aluliak és 70 éven felüliek számára a beiratkozás:
(1997. évi CXL. törvény 56. § (6) bekezdés):
ingyenes
• A vakok és gyengénlátók, siketek és nagyothallók, valamint
a mozgáskorlátozottak orosházi szervezeteinek igazolvánnyal
rendelkező tagjai részére:
ingyenes
• Könyvtári, muzeális és levéltári dolgozók részére:
(6/2001. Korm. rendelet 3. §)
ingyenes
• Önálló keresettel rendelkező felnőttek számára:
1.200,- Ft
• Diákigazolvánnyal rendelkező tanulók, hallgatók, kismamák,
16 éven felüli diákok, a 70 év alatti nyugdíjasok és
munkanélküliek számára:
600,- Ft
• Az Audiovizuális Klub tagsági díja:
500,- Ft/negyedév
Késedelmi díjak:
• könyvek esetében:
◦ első felszólítás:
300,- Ft
◦ második felszólítás:
600,- Ft
◦ harmadik felszólítás:
900,- Ft
• hangfelvételek és videofelvételek: 50,- Ft/nap/dokumentum
• hangoskönyvek esetében:
◦ első felszólítás:
300,- Ft
◦ második felszólítás:
600,- Ft
◦ harmadik felszólítás:
900,- Ft
Elveszett könyvtári dokumentumok:
• Könyvek esetében a térítési díjat az elveszett könyv gyűjteményi értékének
figyelembevételével állapítjuk meg az alábbiak szerint:
◦ Az 1997 előtt megjelent könyvek esetében az eredeti ár tízszerese, de legalább 1.000,Ft.
◦ Az 1997 után megjelent könyvek esetében az eredeti ár háromszorosa.
• CD, DVD lemezek: az eredeti árat kell megtéríteni.
• Videokazetták: az eredeti árat kell megtéríteni.
Előjegyzés: ingyenes.
Könyvtárközi kölcsönzés:
• Történhet eredetiben és másolatban.
• Egy könyvre a postai díjszabásnak megfelelő postaköltséget számítunk fel, 500
grammig 750,- Ft, 500-2000 grammig 1.240,- Ft.
• Amennyiben a küldő könyvtár díjat számít fel, annak költsége az olvasót terheli.
• Másolatban történő szolgáltatáskor a másolás költségét az olvasó fizeti.
Bibliográfiai adatszolgáltatás és lelőhely információ: ingyenes
Fénymásolás, nyomtatás:
• Fekete-fehér:
◦ A/4: 15,- Ft
kétoldalas:
A/4: 25,- Ft
◦ A/3: 30,- Ft
kétoldalas:
A/3. 50,- Ft
• Színes:
◦ A/4: 150,- Ft
kétoldalas:
A/4: 290,- Ft
◦ A/3: 300,- Ft
kétoldalas:
A/3. 600,- Ft
Számítógépes szolgáltatások:
Könyvtártagoknak:
Számítógép használata:
150,- Ft/30 perc
100,- Ft/30 perc
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CD, DVD-írás (lemezzel együtt):
Lapolvasó:
Spirálozás:
• 0 - 30 lap
300,- Ft
• 30 - 60 lap
350,- Ft
• 60 - 90 lap
400,- Ft
• 90 - 120 lap
500,- Ft
• 120 - 150 lap
600,- Ft
Laminálás:
• A/5: 100,- Ft
• A/4: 150,- Ft
• A/3: 300,- Ft
Fax küldése és fogadása:
• Magyarországa:
• Külföldre:
• Fax fogadása:

500,- Ft/lemez
100,- Ft/db

500,-Ft/lemez
100,- Ft/db

500,- Ft alapdíj + 250,- Ft/oldal
1.000,- Ft alapdíj + 500,- Ft/oldal
100,- Ft/oldal
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III.II Könyvtárhasználati szabályzat 2. számú melléklet
Az Audiovizuális Klub működési szabályzata
1. Az Audiovizuális Klubot a Justh Zsigmond Városi Könyvtár hozta létre. E klub létrehozásával a
korábbi Zenei klub, Videoklub és Hangoskönyvtár megszűnik.
2. Az Audiovizuális Klub tagjai lehetőséget kapnak a könyvtár
• hangfelvételeinek (mikrobarázdás lemezek (LP-k), hangkazetták, audio CD lemezek)
• videofelvételeinek (videokazetták, DVD-filmek) és
• hangoskönyveinek kölcsönzésére.
3. A klub tagja lehet az, aki:
• a könyvtár beiratkozott (érvényes olvasójeggyel rendelkező) tagja,
• elfogadja az Audiovizuális Klub működési szabályzatát,
• aláírásával hitelesíti a Nyilatkozatot,
• anyagi hozzájárulásával támogatja a klub működését.
A Vakok és Gyengénlátók Békés Megyei Egyesülete Orosházi Kistérségi Körzeti Csoportja
könyvtárba beiratkozott tagjai a klub keretében ingyenesen kölcsönözhetik a hangoskönyveket.
4. A klub tagja hozzájárulása fejében jogot kap a könyvtár hangfelvételeinek, videofelvételeinek és
hangoskönyveinek használatára. A használati jog a befizetés napjától számított meghatározott
időtartamra szól. Ezt az időtartamot előre meg kell határozni és a hozzájárulást előre kell
befizetni.
Tagsági díj: 500,- Ft / 3 hónap
5. Kölcsönzés:
Az Audiovizuális Klubból a Justh Zsigmond Városi Könyvtár nyitvatartási idejében lehet
kölcsönözni.
• Kölcsönözhető dokumentumok mennyisége: egy alkalommal összesen 5 dokumentum, de
egy dokumentumtípusból (hangoskönyv, videofelvétel, hangfelvétel) egyszerre csak 3
egység vihető el.
• Kölcsönzési idő: hangfelvételek és videofelvételek esetében 1 hét, hangoskönyveknél 28
nap. A dokumentumok kölcsönzési idejét az olvasó nevére kiállított olvasójegyen a
könyvtár feltünteti.
• Hosszabbítás: a kölcsönzési idő egy alkalommal meghosszabbítható.
• A klubtag köteles az előírt határidőt betartani és a dokumentumokat a zenei könyvtárba
ép állapotban visszajuttatni.
• Türelmi idő: hangfelvételek és videofelvételek esetében 2 nap hangoskönyveknél 5 nap.
• Késedelem: az Audiovizuális Klub a késedelmes kölcsönzőknek a határidő és a türelmi
idő lejáratát követően felszólítást küld.
• Késedelmi díj: a késedelmesen visszahozott dokumentumokért késedelmi díjat kell
fizetni, az alábbiak szerint:
◦ hangfelvételek és videofelvételek: 50,- Ft/nap/dokumentum
◦ hangoskönyvek: 1. felszólítás: 300,- Ft, 2. felszólítás: 600,- Ft, 3. felszólítás, 900,- Ft.
• Tértivevényes felszólítás: tértivevényes felszólítást küld a könyvtár abban az esetben, ha
az előző felszólítások eredménytelenek voltak. Felszólítás után a késedelmi díjat
postaköltség is terheli. További késedelem esetén a könyvtár bírósághoz fordul.
6. A klubtag az általa használatba vett dokumentumokért anyagi felelősséggel tartozik.
7. Oktatási, közművelődési intézmények (iskolák, óvodák, művelődési ház…) számára a
pedagógus, illetve az adott intézmény alkalmazottja kölcsönözhet saját nevére, a beiratkozási
feltételek betartásával.
8. A Justh Zsigmond Városi Könyvtár Szervezeti és Működési Szabályzata határozza meg, hogy
mely dokumentumok azok, melyek kölcsönözhetők és melyek azok, amelyek csak helyben
használhatóak.
9. A könyvtár az Audiovizuális Klub keretében a Vakok és Gyengén látók Békés Megyei
44

Egyesülete Orosházi Kistérségi Körzeti Csoportja tagjai számára előzetes egyeztetést követően
kazettás, CD-s magnetofonokat kölcsönöz 6 hónapos határidővel. A kölcsönzéseket füzetben
regisztrálja.
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