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t. Álrl.lÁNos SzABÁr,yox
1.1 . A Széchenyi István Városi Könyvtár (a továbbiakban: könyvtár) nyilvános könyvtár, szolgáltatásait bárki
igénybe veheti, aki használatának szabályait elfogadja és betartja.

|.2. E szabályzat a könyvtár valamennyi szolgáltató helyére (központi könyvtár, fiókkönyvtár, raktár)
egységesen érvényes.

1 .3, A könyvtári vagyon (épület, dokumentum, stb.) szándékos rongálása esetén az olvasó használati jogát a
könyvtár vezetője azonna| felfuggesztheti. A könyvtári szabályok súlyos megsértőitől ahasználati jogot az
igazgatő írásban megvonhatj a.

1.4. A nyitva tartás rendjéről a könyvtár igazgatőja köteles a használókattájékoztatni.

1 .5. A könyvtár az ünnepnapokon zárvatart, egyéb napokon a fenntartó engedélyéve l záwatarthat. A központi
könyvtár és a fiókkönyvtár nyitvatartási ideje az l. sz. ftiggelékben található.

1.6. A könyvtárban a ruhatár használatadíjtalan és kötelező. A ruhatári szekrény 100,- Ft letéti díj ellenében
használható, a díj fizeíése a ruhatárban történik.

1.7. A könyvtár a ruhatári órjegy és a ruhatári szekrény kulcsának elvesáéséért kártérítést számít fel, melynek
összege azonos a pótlás, javítás összegével.

1.8. A könyvtár területét elhagyó olvasó a biZonsági berendezés jelzése esetén táskája tartalmát kérésre köteles
bemutatni.

1.9, A könyvíár egész területén adohányzás, az alkohol- és a drogfogyasztás tilos, étkezés kizárólag a ruhatár
közelében és a gyermekkönyvtár előterében lehetséges.

1.10. Az olvasói terekben kerülni kell a mobiltelefon használatát.

1.1 l, A könyvtárhasználó megjelenésével és viselkedésével köteles betartani a közösségi együttélés normáit,
valamint az általában elvárható viselkedést tanúsítani (személyes, telefonos, internetes).A többi olvasó
művelődését, munkáját indokolatlanul megzavaró személy, továbbá a szándékos károkozáson vagy akönyvtári
tulajdon eltulajdonításán tetten ért személy használati 1ogát az intézmény - minden lényeges körülmény
megvizsgálása mellett -, iníézményvezetői döntés alapján a károkozás mértékével arányos időtartamra
korlátozhatja. A szándékos károkozás, illetve könyvtári tulajdon eltulajdonítása polgári, illewe büntető eljárást
vonhat maga után.

1.12. A könyvtár látogatása - valamennyi könyvtárhasználő és a munkatársak érdekében _ csak megfelelő
öltözékben és az alapvető higiéniás szabályok betartásával lehetséges, Ittas, bódult, szembetűnően vagy
érezhetően ápolatlan, közintézménybe nem illő öltözékben megielenő személy a könyvtár épületében nem
tartózkodhat.

l . l3. Észrevételekkel, panaszokkal, a Könyvtárhasználati Szabályzatot módosító javaslatokk al az intézmény
vezetőjéhez lehet fordulni közvetlenül, vagy a kihelyezett,,olvasóivélemények" láda útján.

2. 1ZDLG^IJTATÁSOK
2.1, A szolgáltatások a központi és a fiókkönyvtárban - az adoítságoktól és a feltételektől fiiggően - eltérőek
lehetnek.

2.2. A könyvtár állományrészei részben helyben használhatóak, részben kölcsönözhetőek, illetve könyvtárközi
kölcsönzés révén más könyvtárak használóinak rendelkezésére bocsáthatóak,

2,3. A szerzőijog szabályait és az állományvédelmi szempontokat figyelembe véve a könyvtár állományának
meghatározott dokumentumairól engedélyezi a másolatkészítést, amelyre a könyvtár épü|etében másolási
lehetőséget biaosít.

2,4, Intézményünk az állományából hiányzó dokumentumokat a használók igénye szerint a könyvtár,
könyvtárközi kölcsönzés keretében azOrszágos DokumentumellátásiRendszertagjaként azországos lelőhely-
adatbázis segítségével biáosítja a könyvtárh asználő számára.

2,5, A könyvtár tájékoztatást ad ahazai és a külföldi könyvtári szolgáltatásokról.

2.6. A könyvtár általános- és szakirodalmi információkat nyujt állománya, kaíalógusai, számítógépes
adatbázisai, i l l etve kü l ső adatbázi sok a l apj án.

2.7.Kiá|lításokat, előadásokat, tanfolyamokat, közösségi, közművelődésieseményeket rendez.
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2.8. Színteret ad közösségek tevékenységéhez és igény szerint szewezi és felügyeli azokat. A könyvtár
ideológia- és politikamentesen működik. Ilyen jellegű rendezvényeknek nem biztosít lehetőséget és nem ad
helyet.

2.9. Akönyvtár használati szabályzatát mind a kölcsönző térben, mind az internetes honlapján közzéteszi,
2.10. A könyvtárhasználő kifogásait, észrevételeit a panaszkönyvbe vagy a honlapon a,,Mondja eI véleményét''
menÜPontbanjegyezheti be. A bejegyzés alapján tett intézkedésekről azintézmény igazgatója apanaszosttíz
munkanapon belü1 értesíti.

3. A KÖNYVTÁR HASZNÁLATA

3, t. Általános szabályok

3.1.1. A könyvtár használata, szolgáltatásainak igénybe vétele regisztrációhozvagy beiratkozáshoz kötött.

3,1.2, A könyvtárosok kérésére a regisztrációs kártyát vagy azolvasójegyet fel kell mutatni.

3. l .3 . A beiratkozás és a regisáráció csak személyesen történhet.

3.1,4. A regisáráláshoz, beiratkozáshoz és a kezesség váIlalásához szükséges személyi adatok:

a) név, születési név

b) anyja neve

c) születési hely és idő

d) gondviselő neve, személyi igazolványának a száma
e) állandó lakcím, (magyarországi elérhetőség itl. lakcímkártyán szereplő cím) tartózkodási vagy

levelezési cím - kötelezően meg kell adni; email cím - megadható

f) a személyi igazolvány yagy az útlevél száma, diák-, pedagógus-, nyugdíjas igazolvány száma
3.1,5. A használó jogosult adatait megtekinteni.

3.1.6. A könyvtár a használók adatait a törvényi előírásoknak megfelelően kezeli, harmadik személynek nem
adja ki.

3.2. Regisztráció

3.2.1 . A regisáráció a könyvtár helyben haszná|atárajogosít.

3.2.2. Regisarált olvasó lehet minden jogilag cselekvőképes magyar és külföldi állampolgár.

3,2.3 A regisztrálás ingyenes.

3.2.4. Regisztráláskor az olvasók adataik nyilvántartásba vétele után regisztrációs kártyát kapnak.

3.3. Beiratkozás

3.3,1. A beiratkozáskor az olvasó adatai alapján kerül kiállításra az olvasójegy. A könlmár használatához
olvasójegy szükséges és az másra nem ruházhatő át,

3.3.2. A beiratkozásért a könyvtár éves díjat szed. A díjfizetés rendjét a 2. sz. fiiggelék tartalmazza.

3.3,3. Az olvasójegy |2 hőnapra érvényes.

3.3,4. A könyvtárba beiratkozhat:

a) minden jogilag cselekvőképes nagykorú magyar állampolgár
b) minden l8 év alatti és más, jogilag nem cselekvőképes személy a törvényes képviselőjének kezessége

mellett

c) EU tagok állampolgárai, ha személyazonosságukat a honosságuk szerinti államban érvényes személyi
azonosító okmánnyal igazolják

d) nem EU tagok állampolgárai, ha személyazonosságukat útleve|ükkel igazolják
e) magyar igazolvánnyal vagy a magyar hozzátartozői igazolvánnyal rendelkező külfloldi állampolgár, a

ma gyar ál lampo l gárokra von atk oző általános fe ltéte l ekke l

3.3.5. A beiratkozott olvasó a személyi |ap aláírásával a használati szabályokat magára nézxe kötelezően
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elfogadja.

3.3.6. A kezesnek az olvasó beiratkozásakor egyszeri kezességi nyilatkozatot kell tennie.

3.3.7 . Lejárt olvasójegy hosszabbításakor az érvényességi idó a díj befizetésének napjától/hónapjától számít.
A kezessel váltott olvasójegy érvényessége megszűnik a kezesség visszavonásának napján,

3.3,8. Az olvasójegy elvesztését be kell jelenteni. Az érvényességi időn belül elveszett kölcsönzői és
regisztrációs olvasójegyet a könyvtár díj fizetése ellenében pótolja.

3.3,9. Beiratkozáskor, a kezesség vállalásakor és az adatok megváltozásakor a személyi adatokat és a
kedvezményekre való jogosultságot, hitelt érdemlően igazolni kell.

3,4. A könyvtárhas zná|at lehet

a) a dokumentumok kölcsönzése,

b) technikai eszközök ingyenes vagy térítéses használata, sajátfényképezőgép használata, (könyvtárunk
dokumentumaiból való másolat készítése esetén), valamint saját laptop használata

c) atájékoztatőszolgálat igénybe vétele, referensz szolgálat a könyvtár forrásaiból,
Az a), b) és c) pontbanfelsorolt szolgáltatások igénybe vételéhez és az internethasználathoz be kell iratkozni.

d) információ a könyvtár és a könyvtári rendszer szolgá|tatásairól, informálódás a könyvtári hálőzaí
szolgáltatásairól, telefonos referensz szolgálat,tájékoztatás a könyvtári rendszerről,

e) a kijelölt dokumentumok, a védett állományrészek önálló helyben használata,

D nem kölcsönözhető állomány,testek megtekintése, olvasása, meghallgatása, külső előfizetett
adatbázisok használata (például: kurrens sajtótermékek, AV dokumentumok, ADT adatbázis),

g) hozott dokumentum másolása, szkennelése, pendrive-ról, internetről történő nyomtatás,

A d), e),fl és g) pont szolgáltatásaihoz regisztráció szükséges.

h) A könyvtár által meghatározott közösségi terek és az ott elhelyezett dokumentumok használata, a
rendezvények látogatása,

i) csoportos könyvtárlátogatás vezetővel,

Az h) és i) pont szolgáltatásai beiratkozás és regisztrálás nélkül is igénybe vehetők.

4. A KöNyvTÁRI szoLGÁLTATÁsox Rpszlprnznsn

4.1 . Helyben használaí

a) Csak helyben használatra kijelölt gyűjteményrész: helyörténeti gyríjtemény.

b) Korlátozottan kölcsönözhető gyűjteményrészek: felnőtt és gyermek olvasóterem, folyóirat-olvasó,
prézens gyűjtemény, médiatár (Részletesebben lásd 2. sz. fi,iggelék)

4.2. Számítőgépek és az Internet használata

a) A szépirodalmi és szakirodalmi részlegekben, beiratkozott és regisztrált olvasóink számára elhelyezett
számííőgépeken kizárólag a könyvtár online katalógusa érhető el.

b) Könyvtárunk főépületében az olvasóteremben és a gyermekkönyvtárban, valamint a bánfalvi
fi ókkönyvtárban van lehetőség számítógép-használatra.

c) A számítógépek haszná|ata regisáráció/beiratkozás mellett (a használók számának fiiggvényében)
korlátlan ideig, ingyenesen és önállóan vehető igénybe.

d) A WIFI használata regisztráció/beiratkozás mellett, hozott eszközzel, olvasói azonosítást követóen a
könyvtár teljes területén ingyenes.

e) 16 év alatti beiratkozott olvasóink számára a gyermekkönyvtárban biztosítunk internetezési
lehetőséget,

D A könyvtár elektronikus és számítógépes rendsze rére az olvasó saját eszközt (pl. Pendrive, fiilhallgató,
töltő) kizárólagazerre kijelölt helyeken, előzetes bejelnetés után csatlakoztathat.

g) A számítógépeken az operációs rendszer és az internetböngésző telepítve van, Ezeken a programokon
kívül tilos egyéb alkalmazást telepíteni, futtatni, illetve a beállításokat módosítani.
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h) A számítógépeket tilos üzleti célú tevékenységre, törvénybe ütköző cselekményekre - különös
tekintettel bizonytalan eredetű digitátis formátumú hangző- és videóanyagok, számítógépes szoftverek
letÖltésére -, mások munkájának zavarására vagy akadályoztatására használni. Továbbá kérjük a
közízlést sértő tartalmak (pl. vallási, politikai, etnikai vagy más jellegű érzékenységet sértő, valamint
pornográf o ldalak) és fáj |cserélő oldalak (pl. torrent) l átogatásának e lkerülését.

i) A szabályok megsértése a szolgáltatásból való kizárást vonja maga után.

4.3. Könyvtári kölcsönzés

a) Kölcsönözni érvényes olvasójeggyel lehet.

b) A könYvtárból kölcsönözhetőek mindazok a dokumentumok, melyek nincsenek helyben használatra
kijelölve,

c) A beiratkozott o|vasók a könyvtár dokumentumait térítésmentesen, a DVD és CD állomány,t letéti díj
befizetése mellett kölcsönözhetik. A felételeket és a letéti díjakat a 2. sz. fiiggelék tartalmazza.

d) Az olvasótermi könyvek és folyóiratok meghatározoíl részét zárástől nyitásig kölcsönözzük.
e) A hely,történeti gyűjtemény dokumentumai csak kivételes esetben kölcsönözhetőek, akkor, ha a

dokumentum l95O-nél későbbi kiadású és több példányban áll rendelkezésre,

D A kölcsönzési határidő meghosszabbítását - a kézikönyvtári, olvasótermi könyvek, a folyóiratok,
valamint az előjegyzett művek kivételével - legföljebb két ízben személyesen, telefonon vagy e-
mailben lehet kérni. Honlapunkon (www.szivk.hu) az olvasójegy segítségével történő bejelentkezést
követően lehetóséget biaosítunk a kölcsönzési idó kétszeri meghosszabbítására, illetve
dokumentumok előjegyzésére. Az e-mailben a konyvtar@szivk.hu címre küldött hosszabbítási
kére lem csak akkor érvényes, ha a könyvt ár v álasz e-mai lben elfogadta azt.

g) Ha a kölcsönző a dokumentumokat alejárat idejére nemhozza vissza, akkor a könyvtár, atartozás
rendezésére - a dokumentumok esetében a lejárattól számított 7 . napíári napon, majd a még mindig
rendezetlen tartozás esetében további két alkalommal szólítja fel. (Első két alkalommal emailben,
ennek hiányában hagyományos levélben, harmadik alkalommal minden esetben tértivevényes
levélben.) Jótállóval kölcsönző esetében a felszólítást ajótálló kapja. A 60. napon a könyvtár a bírósági
végrehajtásról szóló jogszabályok szerint jár el. A kiszámított késedelmi díjon felül a mindenkori
bíróságieljárási díj,azértesítési ésakamatköltségisakésedelmesolvasótvagyajőtállótterheli.A
díj mértékét a 2, sz, fiiggelék íartalmazza.

h) Nem kölcsönözhet az, aki a könyvtárnak bármilyen címen tartozik.
i) Ha a kölcsönző a dokumentumot elvesáette vagy megrongálta, és nem pótolta a dokumentum azonos

gyűjteményi értékű példányával akkor kártérítést kell fizetnie. Ennek összege azonos a dokumentum
aktuális beszerzési költségeivel. Ha a dokumentum nem szerezhető be, akkor a kártérítés összege a
könyvtár vezetése által meghatározoít becsü|t érték.

j) Az előjegyzett dokumentumot az értesítés után a könyvtár 7 napig őrzi, ezt követően az előjegyzés
elévül. A könyvtár aze|őjegyzéseket az igénylések sorrendjében elégíti ki. Olvasói kérésre az értesítést
e-mailben (ingyenes) vagy postai úton (a díj mértékét a 2. sz, fiiggelék tartalmazza) küldjük ki, ennek
kö|tsége az olvasót terheli.

4,4. Könyvt árközi kö lcsönzés

a) A könyvtár az áIlományáből hiányzó dokumentumok hozzáférhetőségét könyvtárközi kölcsönzés
útján biaosítja a könyvtárhasználók számára.

b) Ha a könyvtár állományában a keresett dokumentum nincs meg, annak lelőhelyéről lehetőségeihez
képest tájékoztatást ad.

c) A könyvtár az olvasó tájékoztatása mellett és kérésére a lelőhely ismeretében kezdeményezheti a
dokumentum könyvtárközi kölcsönzését, A könyvtárközi kölcsönzésben a dokumentum
haszná|aíának feltételeit a szolgáltató könyvtár határozza meg.

d) A könyvtárközi kölcsönzésben kért eredeti dokumentum visszaküldésének postaköltsége és az
értesítés díja az olvasót terheli, ezért elózetesen a várhatő költségek vállalásáról írásban
(nyomtatványon) kell nyilatkozni. A másolatban küldött dokumentumok másolási költségét a
könyvtárhasználő téríti, ennek díját a kölcsönadó könyvtár szabja meg. A határidőn túl visszahozott



Széchenyi István Városi Könyvtár
Szervezeti és Működési Szabályzat2. sz, melléklete

könyvtárközi dokumentumokért késedelmi díjat kell fizetni. A díjak mértékét a 2. sz. fiiggelék
tarta|mazza.

e) A könyvtárközi kölcsönzésben küldött dokumentum (az elektronikus úton érkezettek nyomtatott
változata is) az igénylés helyén vehető át. Erkezésükről azintézmény igény szerint értesítéit küld e-
mailben vagy postai úton (a díj mértékét a 2. sz. ftiggelék tartalmazza).

D A könyvtár a kért dokumentumot az értesítés után l0 napig őrzi.

4.5. Másolatkészítés

a) A könyvtári dokumentumokról díj fizetése ellenében -kizárőlag a könyvtár eszközeivel - másolat
készíthető,

b) A másolás díjait a 2. sz. fiiggelék tartalmazza. A másolat csak magáncélra használható.
c) A másolás módja és mértéke a szerzőijog alapján illetve a dokumentum értéke, állapota vagy egyéb

állományvédelmi ok miatt korlát ozhatő,

d) A másolatkészítés feltétele könyvtári dokumentum esetén a beiratkozás, hozott saját dokumentum
esetén a regisáráció.

e) A beiratkozott olvasók az adotí helyen szolgálatot teljesítő könyvtáros engedélyével saját digitális
fényképezőgépükkel is másolhatják (:lefényképezhetik) a könyvtár dokumentumait. A díj mértékét a
2. sz. fiiggelék tartalmazza.

f) A regisztrált látogató a hozott dokumentumról másolást, szkennelést, pendrive-ról, internetró|
nyomtatást kérhet, A díj mértékét a 2. sz. fiiggelék tartalmazza.

4.6. T ájékoztatás, irodalomkutatás

a) A könyvtár a beiratkozott olvasók részére dokumentumaiból általános és szaktájékoáatást illetve
irodalomkut atást v égez állományának fi,iggvényében.

b) Szakdolgozatok teljességre törekvő irodalomjegyzékének elkészítését a könyvtár nem vállalja.

4.7 . Adatkezelés, adatvédelem

A könyvtár kiemelt jelentőséget tulajdonít a könyvtárhasználóktól származő személyes adatok védelmének és
minden körülmények között biztosítani kívánja a könyvtárhasználók információs önrendelkezésijogát.
Az intézménv a könyvtárhasználók személyes adatait a 2016/ő79/EU rendelel a természetes személyelcrtek a
személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról (a
továbbiakban Rendelet), valamint a 20]1, évi CXI. törvény az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságrói (a továbbiakban Infotv.) szóló jogszabályok előírásainak megfeleló módon kezeli,
A Rendelet értelmében az atermészetes személy, aki személyes adatait a köny,vtárnak megadja, az adatkezelés
érintettjévé válik (a továbbiakban Erintett), a Széchenyi István Városi Könyvtár pedig adatkezelőnek minősül
(a továbbiakban Adatkezelő),

Az Adatkezelő a személyes adatokat bizalmasan, a hatályos jogszabályoknak megfelelően kezeli, gondoskodik
azok integritásáról és biaonságáról, megteszi a szükséges technikai és szervezési intézkedéseket, valamint
kialakítja a célok eléréséhez szükséges eljárási szabályokat.

A személyes adatok kezelésére vonatkozó részletes szabályokat az Adatkezelési tájékoztatő tartalmazza. Az
Adatkezelési tájékoztató kinyomtatva a Kölcsönzőpultban és a Gyermek- és Ifiúsági Könyvtárban található
meg, online az intézmény honlapján: http://www.szivk.hu tekinthető meg.

Az Érintettek személyes adataik kezelésével kapcsolatos kérdéseikkel, esetleges panaszaikkal az Adatkezelő
adatvédelm i felelőséhez fordulhatnak,

Az adatvédelmi tisáviselő neve: wartha Attila
Az adatv édelmi tisztviselő elérhetősége :

E-mail: wartha.atti la@gmail.com
Telefonszám: 30/84 1 -40 1 l

Az adatkezelés j ogalapj áról, módj áról
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A nyilvános könyvtári szolgáltatások igénybe vétele azÉrintetthozzájáru|ása alapján történik. A vonatkozó
jogszabály, az l99'I. évi CXL. tv. ("Kulturális tv.") 57. § (l) előírja, hogy "A könfiárhasználőnak a
beiratkozáskor a követke ző személyes adatait kell közölnie és igazolnia: természetes személyazonosító adatok
és lakcíme." Ugyanezen jogszabály 56. § (3) bekezdése így szól: A könyvtár az ingyenes szolgáltatásokat
igénybe vevő könyvtárhasználónak az 57, § (l) bekezdésében meghatározott adatait beiratkozási díj nélkül
regisarálhatja.

A jogszabály alapján a beiratkozáskor az Adatkezelő jogszerűen kezeli az Érintett természetes
személyazonosító adatait és lakcímét. Az adatkezelés jogalapja: jogi kötelezettség teljesítése.
Az AdatkezelŐ döntése értelmében a regisztrált könyvtárhasználók adatait ingyenesen regisztrálja. Az
Adatkezelő azonos módon kezeli a regisztrált és a beiratkozott könyvtár-használók személyes adatait.
A beiratkozás / regisáráció során azÉrintetttovábbi személyes adatokat is megadhat . Azalábbiakban felsorolt
adatok kezelésének jogalapja az Érintett hozzájárulása, illetve a jogi kötel"átt.ég teljesítése. Az 1997. évi
CXL. tv. ("Kulturális tv.") 58, § (3) bekezdése szerint "A fenntartó további könyvtárhasználati feltételeket és
kedvezményeket is meghatározhat." A Könyvtárhasználati Szabályzat alapján az Adatkezelő a következő
adatokat is kezeli:

o név, születési név

o anyja neve

o születési hely és idő
. gondviselő neve, személyi igazolványának a száma

o állandó lakcím, (magyarországi elérhetőség ill. lakcímkártyán szereplő cím) tartózkodási vagy
levelezési cím - kötelezóen meg kell adni; email cím - megadható

o a személyi igazolvány vagy az űtlevél száma,

. kedvezményre jogosító személyes adat (a jogosultságot igazolni kell: diák-, pedagógus-, nyugdíjas
igazolvány száma);

. e-mail cím;

A beiratkozáskor az Erintett aláírásával igazolja, hogy a Könyvtárhasználati Szabályzatot megismerte, az
abban foglalt kötelezettségeknek eleget tesz, A beiratkozás és a regisáráció során, ez által a felek között
szerződéses kapcsolatjön létre. A Könyvtárhasználati Szabályzat elfogadásával egyidejűleg nyilatkozik arról
is, mely adatai kezeléséhez járul hozzá.

Sopron, 20l9, december 10.

*,"^:1Ái,,QJL
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l. SZ. r,Üccnlnr

A könyvtár és fiókkönyvtár címe és nyitva tartása

SZEPTEMBER - rtrNrus

Központi könyvtár,9400 Sopron, Pócsi utca25,
Hétfo Zárva
Kedd l0- l8 óráig
Szerda 10-16 óráig
Csütörtök l0-16 óráig
Péntek l0- l 8 óráig
Szombat l0-13 óráig

Helytörténeti gyűjtemény
Kedd l0-18 óráig
Csütörtök l0-16 óráig
Péntek 10-16 óráig

Bánfalvi fiókkönyvtár, 9400 Sopron-Bánfalva, Bánfalvi u. 1 80.

Hétfó 9.00-13.30 óráig és 14-1 7 őráig
Kedd 9.00-13.30 óráig és 14-17 őráig
Szerda 9.00-13.30 óráig és 14-17 óráig
csütörtök záwa
Péntek 9.00-12.00

rÚltus -AUGUSZTUS

Központi könlvtán 9400 Sopron, Pócsi utca25.
Hétfő Zárva
Kedd 9-16 őráig
Szerda 9-16 őráig
Csütörtök 9-18 óráig
péntek zárva
szombat záwa

Helytörténeti gyűjtemény

Bánfalvi fiókkönyvtár, 9400 Sopron-Bánfalva, Bánfalvi u. l 80.

Kedd
csütörtök

Hétfő
Kedd
Szerda
csütörtök
Péntek

Sopron, 20l9. december l0.

9-1r6 óráig
9-18 óráig

Zárva
9.00-12.00
9.00-13.30 óráig és
Zárva
9.00-13.30 óráig és

14-17 őráig

l4-17 őráig

*_;1^ Gú"-
Horváth csaba

igazgatő
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2. SZ. rÜccplnr

Szolgáltatások igénybe véte|ének feltételei és díjai

Helybenhasználat
Regisztrációs olvasójegy ingyenes / év

Beiratkozás (Olvasójegy díjai)
KözpontiKönyvtárban 2000 FVév
(A közponíi könyvtárban váltott olvasójegl afiókkönyvtárban is érvényes.)

Bánfalvi Fiókkönyvtárban 1000 Ft/év

Elveszett olvasójegy pótlása Első alkalommmal ingyenes/minden további esetbem l000 Ft/alkalom
507o-os kedvezmény jár

a) az érvényes diákigazolvánnyal rendelkező l6 éven felüli tanulóknak,
b) a felsőoktatási intézmény nappali tagozatos hallgatóinak,
c) a nyugdíjasoknak, rokkantnyugdíjasoknak
d) pedagógusoknak
e) 20 oÁ-os kedvezmény jár a teljes árú beiratkozás díjából a Sopron Card kártyával rendelkezők

számára
Az 50 oÁ-os és a20 Yo -os kedvezmények más kedvezménnyel nem vonhatók össze.

A beiratkozási díj fizetése alól mentesülnek:
a) a l6 éven aluliak,
b) a 70 éven felüliek,
c) a súlyos fogyatékosságot tanúsító igazolvánnyal 15l1990IV.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 hozzátartozői
igazolvánnyal" rendelkezőkre is. A beiratkozási díj alóli mentességet vagy a kedvezményre jogosultságot
igazolnikell.

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

Dokumentumtípus Díi / Időtartam

Könyv, hangos könyv Ingyenes l 4hét

zenei és műsoros kazeíta Ingyenes l l hét

DVD, CD (zerrei és műsoros) Letéti dü: 1000 Ft/ db / l hét

videokazetta Ingyenes l 1 hét

Diafilm Ingyenes / l hónap

Kézikönyvtári prézens kölcsönözhető
dokumentumok

Ingyenes l 1 hét

olvasóterm i kölcsönözlrető dokumentumok Ingyenes l Zárva tartási napra,/okra

Előjegyzés értesítési díja 200 Ft / e-mailben ingyenes

Könyvtárközi kölcsönzés díj a Aktuális postaköltség + egyéb díjak

l0



Olvasótermi és kézikönyvtári nyomtatott dokumentumok könyvek,
folyóiratok, ...

500 FVdb/nyitvatartási nap

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

1 0 Ft/db/nyitvatartási nap

l . felszólítás költsége 300 Ft

2. felszólítás költsége 600 Ft

3. felszólítás költsége 800 Ft

Széchenyi Isfván Városi Könyvtár
Szervezeti és Működési Szabályzat2. sz. melléklete

Késedelmi díj

A késedelmi és a felszólítás kezelési díját minden kedvezménytől fuggetlenül valamennyi használónak meg
kell fizetni.

Másolatkészítés

Számítógép használat

internet szolgáltatás
(olvasóterem, gyermekkönyvtár, fiókkönyvtár)

r egisztr áciőlbeiratkozás me l l ett i n gyenes

wIFI internetcsatlakozás hozott eszkőzzel regisztráciőlbeiratkozás mel lett ingyenes

Sopron, 2019. december l 0,

Iű.r^'7r. C;}-
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Fénymásolás fekete - felrérben Al4 Egyoldalas 30 Ft/oldal
Kétoldalas 60 Ft/oldal

Al3 Egyoldalas 80 Ft/oldal
Kétoldalas 1 60 Ft/olda|

Nyomtatás számítógépről Al 4
fekete-fehér

50 Ft/oldal

szkenrrer használata l0 oldalig 20 Ft/oldal
l l oldaltól 60 Ft/oldal

Fényképezés 1000 Ft / nap



3. sz. rüccnlnx

Előlap

Hátlap

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

Felnőtt olvasó személyi lapja

SZEMELYI LAP

családi és utónév:

szúletési név:

Anyja neve,

Születési hely, idő

Állarrdó lakcím,

ldeiglenes lakcím:

Személyi igazolvány/útlevél szánra

A tagság én,ényes,

BELÉ p És t NY l LA,t,K oZ^T
Alulirott hijelentcnr, hogv a Széchen.v''i lstván Városi Köny,l,tár
beiratkozott/rcgisztrált olvasója kívánok lcnni. A Kön.v-r,tárhasználat.i szabáh,zatot
és az Adatkczclósi tájékoztatóban loglaltakat mcgisnrcrtcnr. tudornásul vettcm ós
magamra nézvc kötclezönck tartour. A 1clcn rr1,,ilalkozat aláirásával kilcjezctten
hozzájárulok ahhoz. hogv a Köny,vtár a vonalkozó jclgszabál1,ok elóírásai szcrint
kezclje sz.cmé ly-es adataimat.

Az a|ábbi adatainr nrcgadásár,al igénvbc kivánonr venni a Könl,rtár áltaI nr,újtott
értóknöl,clt szolgáltatósokat. ill, kcdvczntónr,ckcl.

lgazolvánv típusa. szanra
llozzájárulásomat adonr, hog1, a Könyvtár a szolgáltatásaival kapcsolatos

iníonnációkat velem közölic a kör,etkcző e-mail cimen:

-Niiiattóronr- nogl, . Xa"",a.i;;;i§raó,t ig"lrliG.tot l,*r, rurtok igónvt a lcnt
ntegadott c-mail cínrenren (a kil,ánt rósz aláhúzandó). Trdornásul l,cszem, hogv a

1elcn nyilatkozat a tagságom nrcgszűnósóig érvónves és róm néz-r,c kötc|ezó, Az
adatairrrban idöközbcn bckör,ctkczó l,á[tozásokat a kön;-vtárnak bejelcntem.

SclPron' 2(} -- - - tltr**, otólril* - --._--
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Előlap

Hátlap

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

16 év alatti olvasó személyi lapja

SZENtEL\,I LAP
Név;

.{nvia nr.rc:

Szülctisi hely. ídó;

Állandó lakcírn;

ldeiglenes lakcínr:

Iskola:

Apa, gondviselö rrcve

Kiltelezem mag,anr. htrgv a könvvtár szrMlvait nregtárton. A karicsönzött könl.vekel
hauindijn bclül l.issz.ahrlzont,

az olirrstj aldirása

JÓTÁLLÁSt NYILATKOZAT
Aluluott engedéllczeni, lrogr a konlrtárba
ttirutkozhussrxr, Felelósséget lúllalok az riltulu kíkölcsönzött úokumentlrrnokérl: szüség
esetén nregtéritqn a késcrlelmi rlíiat, illetve az elvoszett vagv rncppongált dokulentuínoli
órtékÉ.t. A nlegadott arjatok e§etl eges változását 

J eIezzúk.

Dánrnl: ,.,

a .jtitáli(r aláírása

NYlLATKOZAT És HozzÁrÁnuLÁs l6 ev lr.l,TTI ÉRtnrerr
SZEMf, LYES ADATÁI KEZELÉSÉHEZ

Az Erintett adatai a szcrnélvi lapon olvashatók. A töfténves képliseló e3véb adatai

L.akcinr (lmennliben cItérő a gvenneketíil)

E-rnail cirn

Sz.ig. szám:

A jelen rrl ilatktrz,at aliiirásái,al a rnegfclclii szánr trkarikazasá\,al önliénlescn
hozzá.iárulok ahhoz, hrrgl, a kón\-\,tiir .i 11)natkozt].1ogsz"lrbálvok el(rlriisai szennt nrill,crr
ceibtll kezelje salát lis gvemtekcnt atlrtait
l. konlrtári beiraüoás
2 hírlevél ktildése
Kijelentem, hog_l, a fentnel.ezett gvernrekrt vonatkozó szcmó§,es adatok ós a saját
sr.emélyes rrdatainr rr vrrlóságnak megíelclnek Az Arletkezelósi tájékoztatóban
foglalíakrt megismertem ós tudomásul vettent. A jelen nyilatkozatomaí bármikor
r isszavonhatom, élhe(ck ar cngem megillctó jogokkal és jogon oslrti leheíórégckkel.
N;-il*íkor,akrm visszavonáslg, ille§c gl,crmckcm l6 éves koráig énényes.

l'iirrtin,r,es t'cltlrgvcletet gvakorlti aláirrisaI)átunr

l3


