
 

 

Körös Művelődési Ház és Könyvtár 

Könyvtárhasználati szabályzata 

 
2021. 

 

 
 A Könyvtár általános gyűjtőkörű, nyilvános közkönyvtár. A közkönyvtári ellátást szolgáló 

könyvállományt Békésszentandrás lakossága társadalmi és foglalkozási struktúrájából eredő 

könyvtári igények figyelembevételével alakul ki. 

  
Intézmény adatai:  

Név: Körös Művelődési Ház és Könyvtár  

Székhely: 5561 Békésszentandrás, István király u. 16. 

Postacím, számlázási cím: 5561 Békésszentandrás, István király u. 16. 

Telefon: 06 /66-218-660, 20-351-2061 

E-mail: konyvtar@bekesszentandras.hu 

Online katalógus:  

https://bekesszentandras.opac3.monguz.hu/?fbclid=IwAR0SK8zi3AZ6tdeD6lliGOHI1JPcpa4

KKYTTfcJhvjhuemahHox8FJLkJbU 

 

 

 

 

A könyvtár nyilvános szolgáltatásait igénybe veheti mindenki, aki a könyvtárhasználat 

szabályait magára nézve kötelezően elismeri és a könyvtár regisztrálja használóként vagy 

beiratkozott olvasóként. A használók lehetnek azok a személyek, akik beiratkoznak a 

könyvtárba és ezáltal könyvtári taggá válnak, továbbá azok is, akik nem kívánnak a könyvtár 

tagjai lenni, de szeretnék megtekinteni a könyvtárat. A könyvtári tagok jogosultak a könyvtári 

szolgáltatások teljes körű igénybevételére, a látogatók a könyvtár szolgáltatásainak teljes körét, 

de nem kölcsönözhetnek dokumentumokat és nem használhatják térítésmentesen a könyvtár 

számítástechnikai eszközeit.  

 

 

Nyitva tartás:     

Hétfő  8.00-16.00  

Kedd  8:00- 16:00   

Szerda  8.00-16.00  

Csütörtök  8.00-16.00   

Péntek  

Szombat 

8:00- 16:00  

10.00-12.00 
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Könyvtári tagok:  

Könyvtári taggá válik az, aki személyi adatait megadja, azokat személyi igazolványával 

igazolja és a tagsági díjat befizeti. 14 éven aluli használó könyvtári tagságához szülőjének, 

gondviselőjének írásos hozzájárulása, kezességvállalása szükséges. Külföldi állampolgár 

tagságához ideiglenes tartózkodási engedélyének, útlevelének, az EU országokból érkezőknek 

személyi igazolványuk bemutatása szükséges. Az ideiglenes tartózkodási engedéllyel nem 

rendelkező külföldi állampolgár könyvtári tagságához 18 éven felüli békésszentandrási állandó 

lakással rendelkező magyar állampolgár kezességvállalása szükséges.  

 

Könyvtári látogatók:  

A látogatókat (személyes vagy online) a könyvtár regisztrálja, utána ingyenesen használhatják 

a könyvtár hagyományos (könyv, folyóirat stb.) dokumentumállományát, de azokat nem 

kölcsönözhetik. A kölcsönzést csak beiratkozott olvasók vehetik igénybe. A látogatók a 

könyvtár regisztrált használóivá válnak. A látogatók térítésmentesen látogathatják a könyvtár 

rendezvényit is. Kérésre a könyvtár folyamatosan tájékoztatja a látogatókat is a könyvtár 

rendezvényeiről.  

 

A könyvtár szolgáltatásai:  

- dokumentumkölcsönzés  

- dokumentumok helyben használata  

- gyorstájékoztatás  

- bibliográfiai tájékoztatás  

- közhasznú információk szolgáltatása  

- könyvtárközi kölcsönzés  

- számítógép-használat  

- internet hozzáférés térítés nélkül  

 

A látogatók számára térítésmentesen biztosított szolgáltatások:  

- a könyvtár megtekintése  

- tájékoztatás a könyvtár szolgáltatásairól, gyűjteményéről  

- nyomtatott dokumentumok helyben használata  

- a könyvtár katalógusainak használata  



 

A könyvtár tagjai számára biztosított szolgáltatások:  

A könyvtár külön térítéshez nem kötött szolgáltatásai  

- nyomtatott, hangzó és elektronikus dokumentumok helyben használata  

- könyvkölcsönzés  

- könyvtárközi kölcsönzés (postaköltséget fizetni kell)  

- internet-hozzáférés saját eszközön (FREE WIFI)  

A könyvtári tagságot a térítésmentes szolgáltatások igénybevételéhez minden esetben igazolni 

kell az olvasójeggyel!  

 

BEÍRATKOZÁSI DÍJAK 

 

Munkanélküliek, önálló keresettel 

nem rendelkezők, diákok, 

nyugdíjasok  

300 Ft/naptári év  

Önálló keresettel rendelkezők  600 Ft/naptári év  
 

 A könyvtárhasználónak név -, illetve lakcímváltozását be kell jelentenie. 

 Elveszett olvasójegy pótlása 50 Ft / fő. 

 

Dokumentumkölcsönzés:  

Könyvek kölcsönzése:  

Egy beiratkozott olvasó egyidejűleg 8 db könyvet kölcsönözhet. A kölcsönzési határidő 4 hét. 

A kölcsönzött könyvek kölcsönzési határideje meghosszabbítható, kivéve az előjegyzés alatt 

álló műveket. A késedelmesen visszahozott könyvek után késedelmi díjat számít fel a 

könyvtár.  

 

Hosszabbítás:  

A kölcsönzés egy alkalommal, a határidő lejárata előtt hosszabbítható 3 hétre, a dokumentum 

bemutatása nélkül telefonon is.  

A kikölcsönzött dokumentumokra előjegyzés igényelhető.  

 

Rongálódás – elvesztés  

Ha a kölcsönző a dokumentumot elveszítette vagy megrongálta, köteles ugyanazon mű 

ugyanazon kiadásának egy kifogástalan példányát a könyvtárnak beszolgáltatni.  

Ha a dokumentum beszerezhetetlen, a könyvtárat kártérítés illeti meg, amely az elveszett 

dokumentum aktuális beszerzési vagy piaci ára. A dokumentum értékét a könyvtáros állapítja 

meg a bolti vagy antikváriumi ár alapján.  



Dokumentumok helyben használata 

Azokat a dokumentumokat, amelyeket nem lehet kölcsönözni: olvasóterem, a könyvtár 

használói helyben, azaz a könyvtárban nyitva tartási időben használhatják.  

A helyben használt dokumentumok, indokolt esetben, korlátozott határidőig egyedi elbírálás 

alapján kölcsönözhetők. 

 
 

 

 

A Körös Művelődési Ház és Könyvtár szolgáltatásának árai 

2021. február 1-jétől 

251/2020. (X.26.) Képviselő-testületi határozat alapján 

 

Egyéb irodai szolgáltatás (SZJ 74.83.1.) 

 

 

Internet használat 230 Ft/óra 

Gépelés nyomtatással 200 Ft/oldal 

Nyomtatás 

     Színes A/4 230 Ft/oldal 

     Színes A/5 150 Ft/oldal 

     Színes szöveg 50 Ft/oldal 

     Fekete-fehér fotó A/4 70 Ft/oldal 

     Fekete-fehér fotó A/5 50 Ft/oldal 

     Fekete-fehér szöveg 20 Ft/oldal 

Fénymásolás 20 Ft/A4-egyoldalas, 30 Ft/A4-kétoldalas 

 30 Ft/A3-egyoldalas, 50 Ft/A3-kétoldalas 

Színes A/4 230 Ft 

Fax küldése 500 Ft/oldal + 100 Ft minden további oldal 

Fax fogadása 200 Ft/oldal 

Laminálás 300 Ft/db (A4-es) 

Szkennelés 30 Ft/oldal 

E-mail küldés/mentés adathordozóra 50 Ft/üzenet 

 

Ingyenes: Önkormányzati intézmények részére, civil szervezeteknek havi 30 oldal ingyen 

fénymásolás 

 

 



 

Terembérleti díjak (SZJ 70.20.12.4.) 

 

 

 

 

Időszak 

Étkezéssel egybekötött táncos 

rendezvények 

(lakodalom, bál, stb.) 

 

Egyéb rendezvények esetén 

3 helyiség 

biztosításával 

2 helyiség 

biztosításával 

Nagyteremben Emeleten vagy 

kisteremben 

Ft Ft Ft Ft 

Nyári időszak 

(ápr.16-okt.14.) 

50.000 40.000 10.000 8.000 

Téli időszak 

(okt. 15-ápr.15.) 

60.000 50.000 15.000 10.000 

Rezsiköltség Áramfogyasztás a fogyasztásmérő leolvasott adatai alapján 

 

Egyéb teremhasználat 1.000 Ft/óra 

Kedvezmény: az alapdíj 50%-a 

Kedvezményben részesülők köre: az önkormányzati dolgozók és közvetlen hozzátartozói saját 

rendezvény esetén. 

 Asztal: 500 Ft/db 

 Szék: 150 Ft/db 

 Teríték: 200 Ft/fő 

A jelen könyvtárhasználati szabályzat betartása a könyvtár használói számára kötelező. Be nem 

tartása, súlyosabb esetben a könyvtárhasználattól való eltiltást vonhat maga után.  

E szabályzat kiadásával, minden korábbi, a könyvtár használatára vonatkozó szabályzat előírása 

hatályát veszt. 

 

 

 

Békésszentandrás, 2021. 01.01. 

 

 

        Benedek Erika 

igazgató 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


