2. SZ. FÜGGELÉK Szolgáltatások igénybe vételének feltételei és díjai a
Széchenyi István Városi Könyvtárban
Helybenhasználat
Regisztrációs olvasójegy
E-Magyarország pont számítógép-használata

ingyenes / 12 hó
ingyenes

Beiratkozás (Olvasójegy díjai)
Központi Könyvtárban
2000 Ft/év
(A központi könyvtárban váltott olvasójegy valamennyi fiókkönyvtárban érvényes.)
Bánfalvi Fiókkönyvtárban
1000 Ft/év
Kurucdombi Fiókkönyvtárban
1000 Ft/év
Fiókkönyvtári tagsággal rendelkezők beiratkozási díja, ha
kedvezménnyel nem rendelkeznek akkor
1000 Ft/év
kedvezményezettek esetében
a kedvezményes ár fele
Elveszett olvasójegy pótlása
1000 Ft/alkalom
50%-os kedvezmény jár
a) az érvényes diákigazolvánnyal rendelkező 16 éven felüli tanulóknak,
b) a felsőoktatási intézmény nappali tagozatos hallgatóinak,
c) a nyugdíjasoknak,
d) pedagógusoknak
A beiratkozási díj fizetése alól mentesülnek:
a) a 16 éven aluliak,
b) a 70 éven felüliek,
c) a súlyos fogyatékosságot tanúsító igazolvánnyal 15/1990 IV.23. SZEM r. rendelkezők,
d) a könyvtári dolgozók,
e) a muzeális intézmények és levéltárak dolgozói.
A felsorolt kedvezmények vonatkoznak a „Magyar igazolvánnyal” vagy a „Magyar hozzátartozói
igazolvánnyal” rendelkezőkre is. A beiratkozási díj alóli mentességet vagy a kedvezményre
jogosultságot igazolni kell.
Kölcsönzés
Egy olvasó összesen 16 címet kölcsönözhet. A kölcsönzésben minden megkezdett nyitvatartási
naptári nap kölcsönzési napnak számít.
Dokumentumtípus, Díj/időtartam
Dokumentumtípus

Díj / Időtartam

Könyv, hangos könyv

Ingyenes / 4 hét

Zenei és műsoros kazetta

Ingyenes / 1 hét

DVD, CD (zenei és műsoros)

Letéti díj: 1000 Ft/ db / 1 hét

Videokazetta

Ingyenes / 1 hét

Diafilm

Ingyenes / 1 hónap

Kézikönyvtári prézens kölcsönözhető dokumentumok

Ingyenes / 1 hét

Olvasótermi kölcsönözhető dokumentumok

Ingyenes / Zárva tartási napra/okra

Előjegyzés értesítési díja

200 Ft / e-mailben ingyenes

Könyvtárközi kölcsönzés díja

Aktuális postaköltség + egyéb díjak

Késedelmi díj
Olvasótermi és kézikönyvtári nyomtatott dokumentumok könyvek, folyóiratok, ... 500 Ft/db/naptári nap
Kölcsönözhető nyomtatott dokumentumok könyvek, egyéb dokumentumok
(DVD, Video, CD, ...)

10 Ft/db/naptári nap

1. felszólítás költsége

200 Ft

2. felszólítás költsége (1. és 2.)

300+200= 500 Ft

3. felszólítás költsége (1., 2. és 3.)

500+600= 1100 Ft

A késedelmi és a felszólítás kezelési díját minden kedvezménytől függetlenül valamennyi
használónak meg kell fizetni.
Másolatkészítés
Fénymásolás fekete – fehérben

A/4

Egyoldalas 30 Ft/oldal
Kétoldalas 60 Ft/oldal

A/3

Egyoldalas 80 Ft/oldal
Kétoldalas 160 Ft/oldal

Nyomtatás számítógépről A/4
fekete-fehér

50 Ft/oldal

Szkenner használata

10 oldalig 20 Ft/oldal
11-tól 60 Ft/oldal

Fényképezés

1000 Ft / nap

Számítógép használat
internet szolgáltatás
(internetterem, gyermekkönyvtár, fiókkönyvtárak)

beiratkozási díj mellett első 30 perc ingyenes
minden következő 30 perc 200 Ft

WIFI internetcsatlakozás hozott géppel
(olvasóterem, helytörténet, szakirodalom)

beiratkozási díj mellett ingyenes

