
KÖLCSÖNZÉS 
 
Kölcsönözhető dokumentumok száma: l4 év alatt: 5 db/alkalom 

  l4 év felett: 8 db/alkalom 

Kölcsönzési határidő: Könyvek: 4 hét  

Folyóirat: 1 hét 
Határidő hosszabbítás: 2 x 4 hét  ( csak könyvek esetén ) 

A kézikönyvtári anyag és a helyismereti gyűjtemény nem kölcsönözhető.  

KÖNYVTÁRKÖZI KÖLCSÖNZÉS: 

 Azokat a dokumentumokat, melyek a saját állományban nem találhatók - amennyiben az 

olvasó igényli - a könyvtárak közötti Országos Dokumentum-ellátási Rendszeren / ODR / 

keresztül, az erre kijelölt tagkönyvtárakból a könyvtáros megkéri. Erről a lehetőségről a 

könyvtáros kötelessége tájékoztatni az olvasót. 

 Könyvtárközi kölcsönzés esetén, a kölcsönzési határidőt a kölcsönadó könyvtár határozza 

meg. 

 A könyvtárközi dokumentumszolgáltatást a könyvtárhasználó és a könyvtáros egyaránt 

kezdeményezheti.  

 Eredeti művek kölcsönzése ingyenes a könyvtárhasználó számára. 

 A könyvtárközi kölcsönzés postaköltsége, - amennyiben a küldő könyvtár nem vállalja 

fel - a könyvtárhasználót terheli.  

 Másolatszolgáltatás - Könyvtárközi kölcsönzés során amennyiben a kért dokumentumot 

másolat formájában küldik meg, a számla összegének megtérítése a könyvtárhasználót 

terheli. 

SZÁMÍTÓGÉPES SZOLGÁLTATÁS 

 A könyvtárban elhelyezett számítógépeket a beiratkozott olvasók, valamint nem könyvtári 

tagok egyaránt igénybe vehetik, miután megismerték az erre vonatkozó szabályzatot. 

 A számítógépeket és ezzel együtt az Internetet csak 12 évet betöltött olvasó veheti igénybe. 

 Az Internet használat telefonon is előjegyezhető.  

 A géphasználat megkezdését és befejezését a könyvtár kölcsönzői asztalánál kell bejelenteni 

és a számítógép mellett elhelyezett regisztrációs füzetbe az olvasónak, be kell jegyezni. 

 Az erotikus, pornográf, erőszakot sugárzó oldalak megtekintése a könyvtárban nem 

engedélyezett. 

 A számítógépen könyvtárba behozott saját adathordozót (floppy, CD, pendrive, mobiltelefon) 

használni, csak vírusellenőrzés után lehet, melyet a könyvtáros végezhet el. 

 Nyomtatási szándékát a nyomtatás megkezdése előtt, jelezze a könyvtárosnak. 

 

(A részletes Számítógép és Internet használati szabályzatról a Közérdekű információk menü 

alatt olvashat.) 

E-MAGYARORSZÁG PONT 

  
A Községi Könyvtár eMagyarország Pontként működik! 
  

Cím: 6645 Felgyő Széchenyi út 6. sz. 

ID száma: 2908 

Telefonszám: +36/63-580-004 

Fax: +36/63-580-005 



e-mail cím: konyvtar@felgyo.hu 

eTanácsadó neve: Sallai Róbert 

  

eMagyarország Centrum elérhetősége: 

Cím: 1068 Budapest Dózsa György út 86/b 

Telefonszám: 06-1-413-7751  

Központi fax szám: 06-1-321-7819 

Központi e-mail cím: info@emagyarorszag.hu 

SZOLGÁLTATÁSOK DÍJSZABÁSAI 

 

TÉRÍTÉSES SZOLGÁLTATÁSOK    

    

Számítógép használat            70 Ft   /félóra 

Szkennelés + nyomtatás fekete-fehér           75 Ft   /kép 

Szkennelés + nyomtatás színes           130 Ft   /kép 

Nyomtatás fekete-fehér szöveg            25 Ft   /oldal 

Nyomtatás fekete fehér rajz, kép            50 Ft   /oldal 

Nyomtatás színes szöveg            80 Ft   /oldal 

Nyomtatás színes szöveg + kép           180 Ft   /oldal 

Nyomtatás színes teljes oldalas kép         250 Ft   /oldal 

    

    

FAX KÜLDÉS    

    

Belföld:    

Első oldal          300 Ft    

Minden további oldal           100 Ft   /oldal 

    

Külföld:         600 Ft   /oldal 

    

FAX FOGADÁS           100 Ft   /oldal 

    

SPIRÁLOZÁS    

70 lapig          350 Ft    

71 laptól         400 Ft    

    

FÉNYMÁSOLÁSI DÍJAK    

FEKETE FEHÉR    

A/4  1 oldalas             15 Ft    

A/4  2 oldalas            20 Ft    

A/3  1 oldalas           30 Ft    

A/3  2 oldalas            50 Ft    

    

SZINES    

A/4 szöveg             80 Ft       
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A/4 szöveg + kép         160 Ft    

A/4 kép          250 Ft    

    

TEREMBÉRLETI DÍJ      5 000 Ft   /alkalom 

    

TÉRÍTÉSMENTES SZOLGÁLTATÁSOK    

    

Az Internet használat ingyenes!    

    

A könyvtári dokumentumok helyben használata    

Könyvtári dokumentumok kölcsönzése    

Tájékoztatás    

Könyvtárközi kölcsönzés    

Könyvtári rendezvények látogatása    

Állományfeltáró eszközök használata    

Könyvtári dokumentumok előjegyzése    
Az e-közszolgáltatások igénybevétele 


