Széchenyi István Városi Könyvtár
Szervezeti és Működési Szabályzat2. sz. melléklete
2. sZ.

rÜccnLnx
Szolgáltatások igénybe vételénekfeltételei és díjai

Helybenhasználat
Regisztrációs olvasójegy

ingyenes / év

Beiratkozás (Olvasójegy díjai)

KözpontiKönyvtárban

(A központi könyvtárban vóltott olvasójeg,l afiókkönyvtárban

2000 Ft/év
is érvényes.)

BánfalviFiókkönyvtárban

1000 Ft/év

Elveszett olvasójegy pótlása
Első alkalommmal ingyenes/minden további esetbem l000 Ft/alkalom
507o-os kedvezmény jár
a) azérvényesdiákigazolvánnyal rendelkező l6 éven felüli tanulóknak,
b) a felsőoktatási intézmény nappali tagozatos hallgatóinak,
c) a nyugdíjasoknak, rokkantnyugdíjasoknak

d)
e)

pedagógusoknak

20 oÁ-os kedvezmény jár a teljes árú beiratkozás dúából a Sopron Card kártyával rendelkezők
számára

Az 50 %-os és a20

oÁ -os

kedvezmények más kedvezménnyel nem vonhatók össze.

A beiratkozási díj íizetésealól mentesülnek:

A

a)
b)
c)
d)
e)

a 16 éven aluliak,

a 70 éven felüliek,
a sú|yos fogyatékosságot tanúsító igazolvánnyal l511990 IV.23,
a könyvtári dolgozók,
a muzeális intézmények és levéltárak dolgozói,

SZEM

r, rendelkezők,

felsorolt kedvezmények vonatkoznak a ,,Magyar igazolvánnyal" vagy a ,,Magyar hozzátartozői
igazolvánnyal" rendelkezőkre is. A beiratkozási díj alóli mentességet vagy a kedvezményre jogosultságot
igazolni kell.

kölcsönzés
Egy olvasó összesen l6 dokumentumot kölcsönözhet (a mellékleteket nem tekintjük külön dokumentumnak).
A kölcsönzésben minden megkezdett nyitvatartási naptári nap kölcsönzési napnak számít.
Dokumentumtípus, Díj/időtartam

Díj / Időtartam

Dokumentumtípus

l 4hét
l 1 hét

Könyv, hangos könyv

Ingyenes

zenei és műsoros kazetía

Ingyenes

DVD, CD (zeneiés műsoros)

Letéti díj: l000 Ft/ db /

videokazetta

Ingyenes

Diafilm

Ingyenes /

Kézikönyvtári prézens kölcsönözhető

Ingyenes

l
l

1 hét

I hét
1

hónap

I hét

dokumentumok

olvasótermi kölcsönözlrető

dokurnenturnok

Irrgyenes l Zárva tartási napra./okra

Előjegyzés értesítésidíja

200 Ft / e-mailben ingyenes

Könyvtárközi

Aktuális postaköltség + egyéb drjak

kölcsönzés díja

l0

Széchenyi István Városi Könyvtár
Szervezeti és Működósi Szabályzat2. sz. melléklete
Késedelmi díj
Olvasóterrni és kézikönyvtári nyomtatott dokumentumok könyvek,
folyóiratok, ...

500 Ft/db/nyitvatartási nap

Kölcsönözhetó
nyomtatott dokumentumok könyvek, egyéb dokumentumok
(DVD, Video, CD, ...)

1

0 Ft/db/nyitvatartási nap

felszólítás költsége

300 Ft

2. felszőlítás költsége

600 Ft

3, felszólítás költsége

800 Ft

1

.

A késedelmi és a felszólítás keze|ési díját minden kedvezménytől fiiggetlenül valamennyi használónak meg
kellfizetni,
Másolatkészítés
Fénymásolás fekete

-

felrérben

Nyomtatás számitőgépr ől N 4

Al4

Egyoldalas 30 Ft/oldal
Kétoldalas 60 Ft/oldal

Al3

Egyoldalas 80 Ft/oldal
Kétoldalas l60 FVoldal

50 Ft/oldal

fekete-fehér

l0 oldalig 20 Ft/oldal

szkenner használata

l

l

oldaltóI 60 Ft/oldal

l000 Ft / nap

Fényképezés

Számítógép használat
internet szolgáltatás
(o lvasóterem, gyermekkönyvtár,

regisztr áciő lbeiratkozás mel lett
fi

WIFI internetcsat|akozás hozott eszközzel

Sopron, 2019. december

1

in

gyenes

ókkönyvtár)
regisáráció lbeiratkozás mellett ingyenes

0.

Horváth csaba
igazgatő

ll

