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A Szabadid6kozpont 6s I(onyvt6t Fett6szentmikl6s (tovibbiakban konyvtdr) nyilv6nos
konyvt6t,
ennek megfelel6en a1,997 ' 6vi CXI. tv. 6s m6s jogi norm6k keretein
beliil szolg6itat1sarvalminden
6rdekl5 d6 sz6mita nyitot! aH a hasznillat
irty att b etatlla.
"zzb,

A kdnyvtdr nyiwatafihsa

H6tf6:
9:00-12:00
I(edd:
9:00-12:00
Szerda: 9:00-12:00
Csiitcittok 9:00-12:00

P6ntek:
Szombat

13:00-16:00
13:00-18:00
13:00-17:00
13:00-16:00

11:00-16:00

Z6wa

Yasirnzp: Ziwa

El6rhet6s6gek:
Cim: 9 444, Fett6szentmikl6s, Szent Iswin u. 20-21.
Tel.:99 /544-514
Tel/fax:99 /382-900
e-mail konyv tar@ferto sz entrniklo s. hu
honlap: www.fertoszentrniklos.hu

irltalfunos szabdlvok

o Az olvas6i tetekbe nagymlte(r tiskfit 6s kabdtot k64iik, ne vigyenek be, ezeket
^z ^ua
kijelcilt helyen helyezzlk el. A ruhikban 6s t6sk6kban tt"gy"it 6tt6kek6rt a ki)nyvt;t
felei6ss6get nem v6llal.

o

Az olvas6knak

6s z liltogat6knak iigyelrriiik kell a kcinyvtfu berende z6.seite, Lllom6ny6ra, a
hasznillat sordn azok 6ps6g6nek fenntartds6ta. A konyvekbe 6s foly6fuatokb z b6rmjf61e
bejegyz6.st tenni, oldalakat behajtamvagy megcsonkitani nem szabad,.

o A dokurnentumok

teproduk6l6sin szolgil6 eszkozcik (pl. f6nyk6pez6g6p, mobiltelefon
("p,"p, t6blag6p stb.)

stb.) haszndlatilhoz enged6lyt kell k6mi. Saj6t hordo zhat6izdmit6g6p

haszn6lhat6.

o
o
o
o
o

Az olvas6tetembe konywet csak a konyvt6rosnak bemutatva lehet bevinni.
A kcin)'vt6rbanval6 tan6zkodis kultm6lt, a tobbi olvas6t nem zavar6 magatartilstkiv;n.
A konyvtfuban k64iik, mell6zz6k az ev6st, iv6st.
A kon)'vtatban

a

mobiltelefont lehet6s6g szednt nehzszn6Ij6k.

Amennyiben az olvas6nak tattoz6sa ft6sedelmi dij stb) v^rr a kcinyvrir fel6, addig nem
kolcsonozhet.

o

A kcin)'vtit teriilet6n kozlem6nyek, hirdet6si anyagok, irjsigok csak enged6llyel
terieszthet6k.

o A szabdlyzatot

be nem tart6, akdnyvtaratnem rendeltet6sszerfen hasznil6,m6sokat
viselked6s6vel, 6polatlans6g6va| zavat6l6togat6kt6l a konyvt6r a konyvtfuh zszn1lat jog6t
rneghatatozott id6te vagy v6glegesen megvonhatja.

A kiinyv thrhasznillat feltltelei
minden tern6szetes vagy jogl
el6en a lentebb meghatilrozott
Ito zis okzt a konyvtirh as zn6L6

Regisztrdci6

o
o

A regisztici6 ingyenes,

egy napt6ri6vre sz6l.

A tegiszt6ltolvas6krcglsztici6s
iegyet kapnak, amely sziiks6ges a rcgpsztt;ci6hoz kcitcitt
sz olgiltatisok el6r6 s 6hez.

o A regrsztrici6hoz a ternl,szetes

szem6lyazonosit6 adatut (csal6di 6s ut6neve, sziilet6si
csalidi 6s ut6neve; sziilet6si helye 6s ideje; a
6s ut6neve) 6s lakcim6t
kell kcizcilrie 6s igazohi
eue s/olg|
szem6lyes adatokban
^z
bekovetkez ettviltozilsokat aki>nyvt6rha:zi6
konwt6rnak.

Beiratkoz6s

o

I(cinyvet

6s egy6b

dokumentumot csak befu atkozottolvas6 kolcsonozhet. A beiratk
oz$shoz
kot
,lakcimet igazoL6hat6s6g
el6p6si nytlatkozatot kel

fJ

o A konlnrtarhasznilI6nak a bettatkozilskot

a term6szetes szeml\yazonosit6 adatain kiviil
sziilet6si
konywt6t

cim6t is
ban nem kcitelez6.

' A

konyvtilr a szem6lyes adatok v6delm6r6l
kotelez6en gondoskodik.

o

az

e:-rl;e

vonatkoz6 jogszab6lyok szednt

A beiratkozdsi drj zl6lmentesiilnek:

o 16 6ven aluliak (az 1997.6vi cXL. tcirv6ny 56.s (6) arapj6n)
o 70 6ven feliiLliek (az 7997.6vi cXL. torv6ny 56.$ (6)
"tipianl
o a sulyos fogyat6kosok 6s fogyat6kkal 6I6k, ; ua"y"ian'dolgoz6k,
k6zffiitem6nyi dolgoz6k.

: "

beratkoz'si dij

I(orm. rendelet

egv'"t],]:H
i

o
o
o

(a 6/2001, (r.17)

valamtnt

a

^t"pians

16

tanur6knak,

diiuk 250-dt.kigazorv'nnyahrendelkez6
F0 A kedvezm6nyekre val6 jogosults6gokat
'venfetiiii
igazori

A befuatkozas egy 6vre sz6l. (Beiratkozilst6rszilmitott12h6nap.)

A

tagsilg megijitisilnak a felt6tel ei ugy anazok, mint a b eratkozil,s

A

szem6lyes adatokban bekovetkezettvilltozilsokat a kcinywtirha sznilI6nakjelentenie
kell a

kcinyvt6mak.

6..

Kii nryt fu szolghltaths ai

L Regiszftdci6 6s beiratkozis n6lkiil ig6nybe vehet6 szolg6ltat6sok
o Informilcio a konrytfu szolgd\tat|sa:r:6l
o On6ll6an tijlkoz6dhatnak a kcinyvt6r illkomLnyAro|
o A szabzdpolcon lev6 foly6itatok 6s konyvek helyben
o Flnymilsol6s a szen6ijog szabillyozilsa szerjnt

hasznillata

2. Regisztrd ci6hoz kritdtt szolgfultatdsok
o Szarnit6g6p 6s intemet haszn6lzta
o I(6zikonyvekhasznillata
3, Beiratkoz irchoz kiitiitt szolghltathso
o Beiratkozilshoz kdtott a kcinyvt6ri dokurnentumok kolcsonz6se
o I(onyvt6rkozikcilcscinz6s
o Irodalomkutat6s
Krilcsdnz6s
1,. I(olcscincizni

2.
3.

csak olvas6jeggyel lehet.

Az olvzs6iegy

m6,sra 6t

nem nrhizhat6. Az olvas6

A kolcsonozhet6 dokumentumok

sa16t 6tdek1ben

koteles aztmeg6tizni.

sz6ma 10 db.

14 6ven aluliak 6ltal kolcsdnozhet6 dokumentumoksz6ma

6 db.

4. A konyvek kolcscinz6si hatarideje 4 h6t.
5. Elektronikus dokumentumok kcilcscinz6si ideje: 2 db /2 h6t.
6. A helyileg is elkiiionitett k6zikonywtai, olvas6termi tobbes p6ld6nyai
kcjlcscinozhet6 617om6ny bizonyos dokumentumai sziiks6g
vagy h6w6g6te egyedi m6rlegel6s alapjfun k olcsoncizhet6k.

7. A

"r.i6n

6.s az egy6b, nem
zii6st6|, misnup nyrt6sig

foly6ratok nem kolcscincjzhet6k, csak helyben haszn6lhzt6k. I(iv6tel a nem

szlrl;'ok, amelyek 2 h6ae kolcsonozhet6k.

8' A 10 6ven aluli gyetmekek csak gyermekkonyveket kolcsonozhetnek.

aktu6lis

Feln6tteknek sz6nt

kcinyveket csak indokolt esetben (pl. iskolai felzdathoz) sajit felhasznillilsnkolcsoncizhetnek.

9.

Aki k6sedelm dtiial vagy kirtlrit6ssel tattozik a konyvt 6mak, adclig nem kcjlcsonozh et, amig
tafiozhsdt ki nem egyenliti. A tatozisit riem rctdez6 olvas6 ellen a konyv tfubehajt1si eljfu1J
indit.

Hosszabbitds, k6s6s, kdrt6rft6s
1' A kolcsonzi,sihatiid6 a Leiiltat el6tt szem6lyesen, telefonon (99/544-514) vagy
Q<onyvtar@fettoszentmiklos.hu) k6t alkalommal meghoss zabbithat6,
illetve az olvas6nak nincs tattozilsa.

2. A CD' DVD

6w€nye's

a

ta,gs6g,

6s a h6w6g6re kolcsonzcitt dokumentumok kcilcscinz6si hathrideje

alkalommal ho s szabbith

3'

ha

e-mailen

egy

meg.

^t6
Amennyiben az olvzs6 a n6la kcilcsonz6sben l6v6 konywet hatiid6n t(rl is mag6n 6L tzrga,
ahatirid6 hosszabbit6s6t nem k6rte k6sedelmi diiat ken fizetnie.

6.s

K6sedelrni dijak:
1. felsz6htils: 300,- Ft
2. feIsz6ht6s: 600,- Ft
3. felsz6htils: 1000,- Ft
4. felsz6htis: 1500,- Ft

4. A

kolcsonzlsi hatdnd6 Lejfutta at6n a kdnyvt6t lev6lben vagy e-mailben
figyelmeztei

k6sedelmes olvas6t.

5.

a

Elvesztett vagy megrongilt dokumenturn eset6ben ak6nyvtLr
o elfogad egy m6sik p6Idfunyt, amennyiben az lrdemben p6tolja zz elvesztett/megrong1lt
kcitetet;

o

k6theti zz elvesztett/megongilt dokumentum eszmei 6rt6k6ne\ illetve
mindenkod
forgalmi 6t6k6nek megt6rit6s6t,ha az eredeti p6td6ny 6rdernben nem
p6tolhat6.

K<inyvtdrk<izi krilcs dnz6s
1'' A konyvtdt - amennyiben

a konyvt6rhaszn6l6 6ltal ig6nyelt dokumentum nem aj;
tendelkez6s6te dokumentumokat konyvtirkozi kJ1..3n26, ug6n, az otsz6gos
Dokumentumellilt6si^ Rendszeten ketesztiil biztosiga azon konyvt6rhaszn6lAk
sz6m6ra, akik
6rv6nye s tags 6ggaI rendelkeznek.

2'

Az olvas6 kciteles megadni Pontos 6s

azonnaL el6rhet6s6geit

telefonszdmot.

-

lakcimen kiviil e-mailt vagy

3' A

kcinyvtfukozi kolcsonz6sben kiildcitt dokumentumok (az elektronikus irton
6rkezettek
nyomtatott viltozata is) az 6rkez6s6t6l a k6nyvtdr ig6ny szerint 6resit6st kiild
e-mailben,
telefonon vagy lev6lben.

4'

5'
6.
7

'

n k6t etedeti dokumentum visszakiiLld6s6nek postakolts6ge az
en a varhat6 kolts6gek v6llal6s6r6l fu6sban kell nyilatko" . n
visszakiildott konyv drja az aktudlis postai dtjszabils szednt
alakul, amit a' konyv leadilsakor kell fizetni. E,u67 az oivas6 ilw6tehbLonylatotkap.
A m6solatban kiildcitt dokumentumok mdsol6si koits6g6t az o\vas6 t6riti, ennek dtj6t a
kolcsonad6 konyvt6r szabja meg.
A kcinyvt6rkcjzi kolcscjnz6sben k6t dokumentumok hasznillatinak felt6teleit
hatatozzameg.

A konyvtdtkcizi kolcscin

z6s hat6ndei6t a

de el5fordulhat tovidebb id6szak is.

8. A

a

kiild6 kcinyvt6r

kiild6 konyvtir hat6rozzameg. Ez 6Ita?6bzn 2-3 h6t,

kcinyvtdrkozi kolcsonzls hatiltidej6t be nem tart6 olvas6t klza4rfu

kolcs<inz6sb61.

a

konyvt1tk;zi

MdsolatszolgSltaths
1.

2.

A mdsoldsi szolgiLtatils dij fzet6se ellen6ben, a szetz6i jog1 eL6fufusokbetartas1val k6rheti.
Az 1'999 ' 6vi Do(w' w. 6rtelm6ben teljes konyv ill. foly6fuat sz6m misolilsa szigorrran

tilos.

Ftnymisol6s

A/4

F 6nymisol6s A / 4,szines

F6nymdsol6s

A/3

F 6nymilsol6s A / 3, szines

20,-Ft/oldal
40,-Ft/oldal
40.-Ft/otdal
80,-Ftloldal

Szhmfit6g6p- 6s interneth asznillat

1" Az interneth

asznillat ingyenes, regpsztilci6hoz

kotott

szolg6Ltat6s.

2'

A lakoss6gi szilmit6g6pekt6l nyomtatni csak a kcinyvtfuos el6zetes taj6koztat6sa
mellett
Iehet t6dt6si dij ellen6ben.

3'

A

sz6mit6g6pre atfelhasznil6 sajit technikai eszkiSzt(penddve, mobiltelefon,
SD k6rtya stb.)
el6zetes bejelent6s ut6n csatlako ztathat.

A szimit6g6p-

6s intetnethas znillattalt6szletesen az

Infottnattkat sztbl\yzat foglalkozik.

Fett6szentmikl6s, 2018. janwilr 3.

J|tu),,;

1,. sz. mell6klet

A Szab adid6ktizpont

6

s Krinyv tdr F ert6s z entmikl6 s dfi

t6telei

Befuatkozhsi diiak
FeLr6tt

Ditk

500 ,-Ft

(16 6ven feliili)

250,-Ft

16 6ven aluli

mgyenes

feliili

llrgyenes

Fogyat6kkal 6l6k

mgyenes

Kozgyfij tem6nyek dolgoz6i

mgyenes

70 6v

K6sedelmi difak
fokir felsz6htzs

300,-Ft

2. foka felsz6litas

600,-Ft

3. fokir felsz6litils

1000,-Ft

foki felsz6htis

1500,-Ft

1.

4.

F6nymdsolis 6s nyomtatis diiai

A/4,

fekete-feh6r

20,-Ft/oldal

Af 4, szines

40,- Ft/oLdal

A/3, fekete-feh6r

40,- Ftloldal

A/3,

80,-

szines

Ft/oldal

diiak
I(onyvtfu kozi kolcsonz6s

A dokumentum postai visszakiild6s6nek dija, illetve
m6solatok eset6ben a kiild6 intdzmlny driszabilsa szednt

