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I. Szervezeti és Működési Rend 

Preambulum 

 

A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV törvény (továbbiakban:Nftv.), a muzeális 

intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. 

törvény (továbbiakban: Kultv.), a 30/2014. (IV.10.) EMMI rendelet az országos múzeum,  az 

országos szakmúzeum,  a nemzeti könyvtár, az országos szakkönyvtár és az állami egyetem 

könyvtárának kiemelt feladatiról az Országos Dokumentumellátási Rendszerről szóló 

73/2003. (V.28.) Korm. rendelet, a nyilvános könyvtárak jegyzékének vezetéséről szóló 

120/2014. (IV. 8.) Korm. rendelet valamint a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi 

LXIV törvény és a Széchenyi István Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzatával 

összhangban  az Egyetemi Könyvtár és a könyvtári hálózat működésének rendjét a Széchenyi 

István Egyetem Szenátusa  fogadja el  

  
  1. 

  Általános rendelkezések  

  A szabályzat hatálya 

 

(1.) A Széchenyi István Egyetem Egyetemi Könyvtárának (továbbiakban: Könyvtár)  

Szervezeti és Működési Rendje meghatározza  az Egyetem könyvtári hálózatának szervezetét, 

feladatát, a működésre vonatkozó alapvető szabályokat, a Könyvtár fenntartására és 

felügyeletére vonatkozó rendelkezéseket.  

  

(2.) A vonatkozó jogszabályokkal összhangban a Könyvtár és hálózatának feladata az 

egyetem dolgozóinak, hallgatóinak és egyéb könyvtárhasználóknak a tudományos és 

szakkönyvtári ellátása.  

 

(3.) A szabályzat hatálya kiterjed: 

 a Központi Könyvtár és a könyvtári hálózat szervezetére, tevékenységére, 

 az Egyetemi Könyvtár valamennyi alkalmazottjára, 

 a könyvtári dokumentumokra, 

 a könyvtárhasználókra, 

 a fenntartóra.  

 

(4.) A könyvtárak használatának és a szolgáltatások igénybe vételének rendjéről az egyes 

tagkönyvtárak használati szabályzata rendelkezik. A tagkönyvtárakat, azok elérhetőségét jelen 

szabályzat 1. sz. függeléke tartalmazza.   

 

A Könyvtár jogállása 

 

1.1. A könyvtár 

a)  elnevezése: Széchenyi István Egyetem Egyetemi Könyvtár 

b)  elnevezésének rövidítése: SZE EK 

c)  székhelye: 9026 Győr, Egyetem tér 1.  
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d) létesítésének időpontja: jogelőd Főiskolai Könyvtár 1974. március 1. Létesítését a 

338/1974. sz. ügyiratban a Főiskola igazgatója rendelte el.   

Egyetemi Könyvtár 2002. január 1. 

e) telefon: 96/503-441, 96/613-682, 96/613-559,  96/504-664, 96/566-736,  

f) webcíme: http://lib.sze.hu 

g) e-mail címe: konyvtar@sze.hu 

h) elnevezésének idegen nyelvű változatai: 

      Széchenyi István University 

      University Library  

 

      Széchenyi István Universität 

      Universitätsbibliothek 

 

i) Az Egyetemi Könyvtár küldetésnyilatkozatát a web-lapján teszi közzé: „A Széchenyi István 

Egyetem Egyetemi Könyvtára az egyetemen folyó oktató, nevelő, tudományos, kutató, 

valamint tanulmányi és közművelődési munkát segítő szervezeti egység, amely az egyetem 

szakirodalmi információs központjaként működik. 

A tudásalapú társadalom alapintézményeként mindenki számára biztosítja a hozzáférést a 

dokumentumokhoz és az információkhoz, segíti az egész életen át tartó tanulást, a 

művelődést. Könyvtárunk küldetését a folyamatosan bővülő dokumentumállományával, a 

használói igények minőségi kiszolgálásával, a könyvtárosok szakmai felkészültségével 

valósítja meg.” 

 

1.2. A Könyvtár fenntartója a Széchenyi István Egyetem. A Könyvtár a Szenátus által 

meghatározott költségvetési keretből és pályázati forrásokból  látja el állománygyarapítási 

feladatait, nem önálló gazdálkodási egység. A fenntartó biztosítja a könyvtári és szakirodalmi 

tájékoztatási tevékenység végzéséhez szükséges tárgyi, személyi feltételeket. 

 

1.3. A fenntartó jogai: 

 meghatározza a könyvtár feladatait, működési keretét; 

 jóváhagyja az Egyetemi  Könyvtár szervezeti és működési rendjét; 

 munkáltatói jogokat gyakorol. 

 

1.4. A Könyvtár szakmai és törvényességi felügyeletét az ágazati minisztérium, közvetlen 

felügyeletét az Egyetem kancellárja, átruházott jogkörrel a kancellár által kijelölt egyetemi 

vezető látja el.   

 

1.5. A Könyvtár pecsétje: kör alakú, közepén a Magyar Köztársaság címere; körben 

szövegfelirat: Széchenyi István Egyetem, Egyetemi Könyvtár, GYŐR 

 

2. 

A Könyvtár feladata 

 

2.1. A Könyvtár elsőrendű feladata az egyetem kutató, oktató, nevelő, tudományos és 

közművelődési munkáját segítő, támogató minőségi szolgáltatások biztosítása. Ennek 

érdekében törekszik az Egyetemen oktatott és kutatott tudományok hazai és nemzetközi 

http://lib.sze.hu/
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szakirodalmának beszerzésére, rendszerezésére, feltárására és rendelkezésre bocsátani a 

felsőoktatás, a téma szakemberei és az érdeklődők számára.  

  

2.2 A Könyvtár információs rendszerével, gyűjteményével, szolgáltatásaival biztosítja az 

Egyetem oktató, kutató és tanulmányi munkájához szükséges szakirodalmi tartalom-

szolgáltatást és a könyvtári információs ellátást a hagyományos és elektronikus 

dokumentumok beszerzése, szakszerű feltárása révén.   

 

2.3. A Széchenyi István Egyetemen a Könyvtár látja el a Magyar Tudományos Művek Tára 

(MTMT) működtetésének szakmai felügyeletét.   

 

2.4. Gyűjti, megőrzi és nyilvántartja az egyetem történeti értékű dokumentumait, biztosítja a 

gyűjtemény használatát.   

 

2.5. Használó-képzés keretében megismerteti a hallgatókat az információkeresés és a 

szakirodalom-használat korszerű módszereivel.   

  

2.6. A Központi Könyvtár és az Apáczai Csere János Kar Könyvtára  nyilvános, a Deák 

Ferenc Állam és Jogtudományi Kar Könyvtára és a mosonmagyaróvári Mezőgazdaság- és  

Élelmiszertudományi Kar Könyvtára nem nyilvános könyvtár. 

 

2.7. A nyilvános könyvtárak biztosítják a Kultv. 54 § (1) bekezdésében foglalt  

alapkövetelményeket és a Kultv. 55§ (1)  bekezdésében meghatározott alapfeladatokat.   

 

2.8. Az Egyetemi Könyvtári hálózat szolgáltatásokat biztosít minden olyan állampolgár 

számára, aki hozzáférést igényel a könyvtárak különféle információs forrásaihoz, elfogadja a 

Könyvtár Használati Szabályzatot.  

 

2.9. A  Könyvtár részt vesz a szakterületi koordinációban, együttműködik az országos és 

regionális szakkönyvtárakkal, valamint a területen működő különféle típusú könyvtárakkal. 

 

2.7. Részt vesz az Országos Dokumentumellátó Rendszer (ODR) működtetésében, és teljes 

gyűjteményéből szolgáltat az ODR-ben.  

 

2.8. Részt vesz országos tartalomszolgáltatásban (MATARKA, MOKKA).  

 

2.9. Pályázati tevékenységet folytat, együttműködik más pályázatok megvalósításában.  

 

2.10. Részt vesz az informatikus-könyvtáros képzésben,  a hallgatók számára gyakorlati 

képzési helyként működik.  

 

2.11. Részt vesz a szakterületi és területi szakmai szervezetekben, ennek keretében fogadja és 

közvetíti más könyvtárak szolgáltatásait. 

 

3. 

A Könyvtár gyűjtőköre és az állomány alakítása 

 

3.1. Az egyes tudományterületek szakirodalmának gyűjtési alapelveit és arányait az 

Egyetemen folyó oktató-nevelő, tudományos és  kutatómunka igényei határozzák meg.  
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3.2. A gyűjteményépítő tevékenységet az országos jogszabályok, az egyetem által 

meghatározott kritériumok (képzési portfólió) határozzák meg. A könyvtári gyűjtemény 

építése a racionális és költségtakarékos működést szem előtt tartva történik.  

 

3.3. A gyűjtőköröket részletesen a jelen szabályzat mellékletét képező „Gyűjtőköri 

szabályzat” tartalmazza. 

 

3.4. A Könyvtár tervszerűen, a könyvtári hálózat egészére kiterjedően összehangoltan 

gyarapítja állományát és gondoskodik  annak védelméről.  

 

3.5. Az Egyetem egységei által közzétett kiadványokból meghatározott példányszámot 

megőrzésre az Egyetemi Archívumban tárolja. 

 

3.6. A Könyvtár gyűjti, feldolgozza és hozzáférhetővé teszi az Egyetem oktatóinak, 

kutatóinak szakirodalmi publikációit, az Egyetemen megvédett doktori disszertációkat, az 

Egyetemen készült szakdolgozatokat, diplomamunkákat, melyeket 2015-től adatbázisban 

tárol. Közreműködik az Egyetemen keletkezett alkotások gyűjtésében és közvetítésében.     

 

3.7. Állományában hagyományos, nem hagyományos és digitális dokumentumok egyaránt 

megtalálhatók.  

 

3.8. Az Egyetemen keresztül bármilyen pénzügyi forrásból beszerzett szakirodalom részét 

képezi a Könyvtár gyűjteményének. 

 

4. 

A könyvtári állomány gyarapítása, feltárása, állományvédelem 

 

4.1. A Könyvtár állományát vásárlás, kötelespéldány, ajándék, hagyaték és csere útján 

gyarapítja. 

 

4.2. A Könyvtár az állomány folyamatos gyarapításáról – a kancellár jóváhagyásával- a 

költségvetésben biztosított keret felhasználásával központilag gondoskodik.  

 

4.3. A Könyvtár az állomány fejlesztése érdekében kül- és belföldi intézményekkel 

cserekapcsolatot létesít.   

 

4.4. A Könyvtár kötelespéldányként gyűjti az Egyetem oktatóinak, kutatóinak az Egyetem 

kiadásában megjelent könyveit, publikációit. 

 

4.5. A Könyvtár köteles az állományt megfelelő raktári rendszerben tárolni, feldolgozni,  

korszerűsíteni, megőrzéséről időtálló módon gondoskodni.  

 

4.6. A Könyvtár állományát integrált könyvtári számítógépes rendszerben tartja nyilván, 

gyarapítja, feldolgozza és a számítógépes katalógusban feltárja. 

 

4.7. A Könyvtárba beérkezett dokumentumok leltári állományba vételére egyedi leltárkönyv 

van rendszeresítve, melyet hitelesíteni kell.  

 

4.8. A Könyvtár alapvető nyilvántartásai:  

 Csoportos leltárkönyv 
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 Egyedi leltárkönyv (2014-től számítógépes  nyilvántartás)  

 Letéti állomány nyilvántartása  

 Számítógépes katalógus (OPAC) 

 Olvasói nyilvántartás  

 Kölcsönzési nyilvántartás  

 Könyvtárközi kölcsönzés nyilvántartása 

 

4.9. A könyvtár állományának védelmére a 3/1975. (VIII.17.) KM-PM együttes rendelet, 

illetve a mindenkori hatályos jogszabályi rendelkezések az irányadóak.  

 

4.10.A Központi Könyvtár állományának védelmét szolgálja az állományvédelmi rendszer is.  

5. 

A Könyvtár szolgáltatásai 

 

5.1. A Könyvtár a szolgáltatásait a könyvtári hálózaton keresztül biztosítja.  

 

5.2. A Központi Könyvtár és az Apáczai Csere János Kar könyvtára  nyilvános könyvtár. Az 

egyetem oktatói, dolgozói és hallgatói mellett igénybe vehetik mindazok az olvasók, akik a 

könyvtár gyűjtőkörének megfelelő szakterületen kívánnak szakirodalmi információs 

szolgáltatásokat igénybe venni.  

 

5.3. A Könyvtár szolgáltatásainak egy részét a Kultv. 56. § (2) pontja alapján   

térítésmentesen biztosítja.  A térítéses és térítésmentes szolgáltatásokat a Használati 

szabályzat részletesen tartalmazza. A  Könyvtári hálózat  az alábbi szolgáltatásokat nyújtja:  

 Beiratkozás 

 Helyben használat 

 Elektronikus szolgáltatások (adatbázisépítés, adatbázis-használat, online szolgáltatások)  

 Kölcsönzés 

 Könyvtárközi kölcsönzés 

 Hosszabbítás 

 Előjegyzés 

 Reprográfiai szolgáltatás, szkennelés, nyomtatás  

 Információbróker szolgáltatás 

 Szakirodalmi tájékoztatás, szakirodalmi kutatás 

 Információs kiadványok összeállítása 

 Bibliográfiák készítése 

 Használó képzés, könyvtárhasználati-, kutatás-módszertani órák tartása  

 Iparjogvédelmi tanácsadás  (PATLIB) 

 

5.4. A Könyvtár saját honlapot működtet, mellyel elősegíti a könyvtári szolgáltatások 

megismertetését, a szolgáltatások igénybe vételének módját, az oktatást, tanulást és kutatást 

segítő információk közvetítését.   

  

5.5. A Könyvtár használatának és a szolgáltatások igénybe vételének rendjéről az Egyetemi 

Könyvtár Használati Szabályzata rendelkezik, mely a jelen szabályzat mellékletét képezi. 

 

5.6. A Könyvtár nyitva tartási rendjéről a Használati Szabályzat intézkedik.   
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6. 

A Könyvtár szervezete és működése 

 

 6.1. Az Egyetemen Egyetemi Könyvtári hálózat működik. A hálózat tagjai: a Központi 

Könyvtár, a Deák Ferenc ÁJK Könyvtára, az Apáczai Csere János Kar Könyvtára 

(továbbiakban: AK könyvtára), a mosonmagyaróvári Mezőgazdaság- és Élelmiszertudományi 

Kar Könyvtára (továbbiakban: MÉK könyvtára).  

 

6.2. A Könyvtár élén a kancellár  által kinevezett könyvtárigazgató áll. 

 

6.3. A könyvtárigazgató feladata:  

 

 képviseli a Könyvtári hálózat valamennyi tagját  a felettes és külső szervek, illetve 

társadalmi szervezetek előtt; 

 felelős a Könyvtár állományáért és egyéb vagyonáért, a könyvtári, pénzügyi, munkaügyi 

és más jogszabályok betartásáért, végrehajtásáért, végrehajtatásáért; 

 teljesítésigazolási jogkört gyakorol a vonatkozó egyetemi szabályzatok szerint; 

 tervezi, szervezi, irányítja, koordinálja és ellenőrzi a könyvtári hálózat éves munkáját; 

 javaslatot tesz a Rektornak, a Kancellárnak,  a Szenátusnak a Könyvtár működésére és 

fejlesztésére vonatkozóan; 

 meghatározza a Könyvtár munkarendjét, működésének szabályait, a dolgozók 

munkakörét;  

 elkészíti, aktualizálja a  dolgozók munkaköri leírását a belső szabályzatokat, gondoskodik 

azok végrehajtásáról;    

 gondoskodik a Könyvtár dolgozóinak szakmai képzéséről, illetve továbbképzéséről a 

hatályos jogszabály (1/2000.NKÖM rendelet) szerint; 

 elkészíti a Könyvtár éves munkatervét és fejlesztési terveit, gondoskodik 

végrehajtásukról, összeállítja a könyvtár beszámolóit, jelentéseit; 

 gondoskodik a Könyvtár részére biztosított költségvetési keret és a bevételek tervszerű, a 

pénzügyi jogszabályokkal és egyetemi szabályzatokkal összehangolt felhasználásáról; 

 a tagkönyvtárakkal közösen meghatározza a Könyvtár stratégiai tervét;  

 kapcsolatot tart az egyetem vezetésével, oktatóival, az oktatási és más szervezeti 

egységekkel; 

 kiépíti és fejleszti a Könyvtár szakmai és társadalmi kapcsolatait a hazai és külföldi 

társintézményekkel; 

 együttműködik a szakszervezettel és más társadalmi szervezetekkel, illetve azok 

vezetőivel, képviselőivel; 

 részt vesz az Egyetemi Könyvtárvezetők Kollégiumának munkájában;  

 részt vesz az Informatikai és Könyvtári Szövetség munkájában; 

 képviseli az Egyetemet az MTMT szakmai munkájában; 

 irányítja a Könyvtár pályázati és minőségbiztosítási tevékenységét.  

 

6.4. A könyvtárigazgatót távollétében az általa kijelölt osztályvezető helyettesíti.  
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6.5.A Könyvtár szervezeti egységei:  

 

6.5.1. Központi Könyvtár  

 

6.5.1.1. Állományalakító- és feldolgozó osztály   

 

Az osztály munkáját az osztályvezető szervezi, irányítja.  

Az osztály feladata: 

 dokumentumok megrendelése (könyvek, folyóiratok), közbeszerzés előkészítése; 

 a Könyvtár állományának tervszerű gyarapítása, nyilvántartása, feldolgozása; 

 könyvtári számítógépes adatbázis (katalógus) építése;  

 kari könyvtárak állományának (MÉK, DF ÁJK) nyilvántartása, feldolgozása;  

 folyamatosan gondozza a könyvtár állományát, előkészíti a jogszabályban előirt 

állományellenőrzést (leltározást); 

 elvégzi a selejtezést; 

 retrospektív állomány-feldolgozást végez; 

 adatbázis-építés, adatbázis-fejlesztés;  

 e-dokumentumtár építése (szakdolgozatok, PhD dolgozatok, publikációk, e-tananyagok); 

 kapcsolattartás az egyetem oktatóival/kutatóival, tanszéki adminisztrátorokkal 

beszállítókkal.  

 részt vesz a Könyvtár programjainak tervezésében, szervezésében. 

 

6.5.1.2. Olvasószolgálati- és tájékoztató osztály 

 

Az osztály munkáját az osztályvezető szervezi, irányítja. 

Az osztály feladata:   

 az olvasók, a könyvtárhasználók használók igényeinek minőségi kielégítése, 

szaktájékoztatás; 

 helyben olvasás, kölcsönzés, könyvtárközi kölcsönzés biztosítása;  

 a könyvtárhasználók személyes adatainak nyilvántartása a jogszabályok betartásával;  

 az időszaki kiadványok, az állomány rendjének biztosítása; 

 a raktári állomány kezelése;  

 könyvtári PR-tevékenység;  

 könyvtári bemutatók rendezése;  

 a letétek, tagkönyvtárak szakmai módszertani segítése;  

 szóbeli és írásbeli tájékoztatás nyújtása;  

 panaszkezelés;   

 adatbázis-építés; 

 információs kiadványok, bibliográfiák készítése, szerkesztése;  

 információs szolgáltatások megrendelése, nyilvántartása és közvetítése;  

 közreműködés a hallgatók szakirodalmi forrásismereteinek oktatásában; 

 a számítógépes adatbázisok kezelése, ismertetése, használata 

 részt vesz a Könyvtár programjainak tervezésében, szervezésében. 

 

6.5.1.3. Szakreferensi hálózat 

 

A szakreferensek munkájának koordinálása, szervezése az intézményi adminisztrátor  

hatásköre. 
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 Tagjai azok a magasan  képzett könyvtárosok, akiket adott szakterülete(ke)n megszerzett 

ismereteik, készségeik és könyvtárosi felkészültségük alapján az Egyetemi Könyvtár  az 

egyetemi tanszékek és a könyvtár közötti kapcsolattartással bíz meg.  

 A szakreferensi hálózat osztályokon átívelő rendszer.  

 Célja, hogy az Egyetemi Könyvtár hagyományos és virtuális gyűjteményeivel, 

szolgáltatásaival a leghatékonyabban támogassa az Egyetem oktató/kutató munkáját.  

A szakreferens feladata: 

 kapcsolattartás a tanszékek, doktori iskolák oktatóival/kutatóival;  

 publikációs adatbázis építése, karbantartása a tanszékek oktatóinak/kutatóinak (MTMT); 

 szaktájékoztatásban való részvétel;  

 specifikus tájékoztatás a tanszékek igényeihez igazodva; 

 folyamatosan tájékozódik az új információforrásokról, beszerzési javaslatokat tesz; 

 figyelemmel kíséri az oktatók/kutatók, hallgatók szakirodalmi információs igényeit; 

 oktatást, képzést, konzultációt tart.  

 

6.5.2. Apáczai Csere János Kar Könyvtára  

 

A könyvtár munkáját az igazgató útmutatásai alapján az általa kijelölt munkatárs 

(koordinátor) koordinálja. 

Az AK könyvtára nyilvános könyvtárként az  oktatóknak, kutatóknak, hallgatóknak és külső 

olvasóknak biztosítja szolgáltatásait:  

 szaktájékoztatás; 

 helyben olvasás, kölcsönzés;  

 a könyvtárhasználók személyes adatainak nyilvántartása a jogszabályok betartásával;  

 az időszaki kiadványok, az állomány rendjének biztosítása; 

 javaslatot tesz  szakirodalom beszerzésére 

 szóbeli és írásbeli tájékoztatás nyújtása;  

 panaszkezelés;   

 a könyvtár állományának tervszerű gyarapítása, nyilvántartása, feldolgozása; 

 könyvtári számítógépes adatbázis (katalógus) építése;  

 folyamatosan gondozza a könyvtár állományát, előkészíti a jogszabályban előirt 

állományellenőrzést (leltározást); 

 elvégzi a selejtezést; 

 adatbázis-építés, adatbázis-fejlesztés;  

 

6.5.3.  Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Kar Könyvtára 

 

A könyvtár nem nyilvános könyvtár, munkáját az  igazgató szervezi, irányítja, elsősorban   a 

jogi kar oktatóinak, hallgatóinak biztosítja  a szolgáltatásait:  

 az olvasók, a könyvtárhasználók használók igényeinek minőségi kielégítése, 

szaktájékoztatás; 

 helyben olvasás, kölcsönzés;  

 a könyvtárhasználók személyes adatainak nyilvántartása a jogszabályok betartásával;  

 az időszaki kiadványok, az állomány rendjének biztosítása; 

 javaslatot tesz szakirodalom beszerzésére; 

 adatbázis-építés; 

 szóbeli és írásbeli tájékoztatás nyújtása;  

 panaszkezelés; 
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6.5.4. Mezőgazdaság- és Élelmiszertudományi Kar Könyvtára 

 

A MÉK könyvtára nem nyilvános könyvtár, munkáját az igazgató szervezi, irányítja. 

 az olvasók, a könyvtárhasználók használók igényeinek minőségi kiszolgálása, 

szaktájékoztatás; 

 helyben olvasás, kölcsönzés;  

 a könyvtárhasználók személyes adatainak nyilvántartása a jogszabályok betartásával;  

 az állomány rendjének biztosítása; 

 javaslatot tesz szakirodalom beszerzésére; 

 szóbeli és írásbeli tájékoztatás nyújtása;  

 folyamatosan gondozza a könyvtár állományát, előkészíti a jogszabályban előirt 

állományellenőrzést (leltározást); 

 elvégzi a selejtezést 

 panaszkezelés; 

 

7.  

Minőségmenedzsment 

 

A Könyvtár minőségbiztosítási  rendszere beépül az Egyetem minőségbiztosítási rendszerébe. 

A Könyvtár a Minőségügyi Kézikönyvben megfogalmazottakat tekinti irányadónak a 

minőségfejlesztési feladatok elvégzéséhez. A Könyvtári Közös Értékelési Keretrendszer 

szerint rendszeres önértékelést végez.  A minőségbiztosítási feladatok elvégzését  a  

Minőségirányítási Tanács irányítja. A Minőségirányítási Tanács az ügyrendben 

megfogalmazottak szerint működik.   

 

8. 

Hatáskör, jogkör 

 

8.1. A könyvtárigazgató esetében a kinevezési, munkáltatói és fegyelmi jogkört, a kancellár 

gyakorolja. 

 

8.2. A dolgozók  esetében a kinevezési,  munkáltatói jogkört a kancellár, a fegyelmi jogkört a 

könyvtárigazgató gyakorolja az egyetemi jogosultságok és az egyetemi szabályzat, illetve a 

vonatkozó jogi rendelkezések alapján. 

 

8.3. A Könyvtár igazgatója a munkaköri leírásokban határozza meg a dolgozók feladatait, 

hatáskörét, jogkörét, felelősségét.  

 

8.4. A Könyvtár munkarendjét, a szervezeti egységeinek a gyűjtőkörét, a könyvtár(ak) 

használatát a jelen szabályzat mellékletét képező dokumentumok határozzák meg.  

 

9. 

Gazdálkodás 

9.1. Az Egyetemi Könyvtár fenntartási, működtetési költségeit az egyetemi költségvetés 

határozza meg. 

 

9.2. A könyvtári feladatok ellátáshoz szükséges költségeket a vonatkozó jogszabályok szerint 

a költségvetésben elkülönítve jelenik meg. 
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9.3. A költségvetési keretek felhasználására, valamint minden más gazdasági vonatkozású 

könyvtári tevékenységre az érvényes jogszabályok, illetve az egyetemi szabályozások 

vonatkoznak.  

 

9.4. A könyvtári állomány nyilvántartásáról, a társadalmi tulajdon védelméről az érvényes 

jogszabályok és a jelen szabályzat mellékleteit képező szabályzatok rendelkeznek.  

 

9.5. Az Egyetemi Könyvtár tulajdonának védelméért a könyvtár valamennyi dolgozója 

felelős.  

Zárórendelkezések 

 

1.Az itt és a mellékletekben nem szabályozott kérdésekben az érvényes jogszabályokat és az 

Egyetem szabályzatait kell alkalmazni. 

 

2.Az Egyetemi Könyvtár Szervezeti és Működési Rendje az Egyetem Szervezeti és Működési 

Szabályzatának melléklete. 

 

3.Az SZMR a Szenátus általi elfogadás napján lép hatályba. Ezzel egyidejűleg a 2014. június 

30-án  elfogadott SZMR hatályát veszti.  

 

 

 

 Győr, 2017. január 30. 

 

 

 

Dr. Földesi Péter       Dr. Filep Bálint  

Rektor        Kancellár  

 

 

Záradék 

 

A Széchenyi István Egyetem Egyetemi Könyvtárának Szervezeti és Működési Rendjét az 

Egyetem Szenátusa megtárgyalta és  ___________________________  határozatával  

elfogadta.  
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1. sz. függelék 

 

A Széchenyi István Egyetem Egyetemi Könyvtári hálózatának tagjai 

 

 

1. SZE  Egyetemi Könyvtár Központi Könyvtára, - 9026 Győr, Egyetem tér 1. 

2. SZE Egyetemi Könyvtár Apáczai Csere János Kar Könyvtára,- 9024 Győr, Liszt 

Ferenc u. 42. 

3. SZE Egyetemi Könyvtár Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Kar Könyvtára,- 9026 

Győr, Áldozat u. 12. 

4. SZE Egyetemi Könyvtár Mezőgazdaság- és Élelmiszertudományi Kar Könyvtára,- 

9200 Mosonmagyaróvár, Vár u. 2.      
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II. GYÜJTŐKÖRI SZABÁLYZAT 

Bevezetés 

      
A Széchenyi István Egyetem Egyetemi Könyvtárának (a továbbiakban: SZE EK)   Gyűjtőköri 

Szabályzata a SZE EK Szervezeti és Működési Rendjének részét képezi, annak 3. és  4. 

fejezetét fejti ki részletesebben. A gyűjtés szakterületi-tartalmi  körét a Könyvtár feladataiból 

adódó követelmények, illetve az 1997. évi CXL. Törvény V. fejezet 63.§ (4) pontjában 

foglaltak határozzák meg. 

 

1.  

A Könyvtár állományszervezési stratégiája 

 
A könyvtár állományszervezési stratégiáját alapvetően négy tényező határozza meg: 

 az egyetem képzési portfóliója;   

 a könyvtár gyűjteményének meglévő adottságai; 

 a könyvtár információ-szolgáltatásával kapcsolatos igények; 

 a könyvtárnak az információs rendszerben betöltött szerepe, szolgáltatási 

kötelezettsége. 

 

2.  

A könyvtár feladataival összefüggő gyűjtés köre 

 

A Könyvtár  a Szervezeti és Működési Rendjében meghatározott feladatai szerint:  

(1.) Mint a Széchenyi István Egyetem Egyetemi  Könyvtári hálózata gyűjti:  

 az egyetemen oktatott  tantárgyak kötelező és ajánlott szakirodalmát, tankönyveit, az 

Egyetem jegyzeteit, oktatási segédleteket, más felsőoktatási intézmény jegyzeteit;  

 az egyetemi doktori értekezéseket;  

 az Egyetem hallgatóinak szakdolgozatait, diplomamunkáit; 

 az Egyetem oktatóinak és kutatóinak  publikált és nem publikált tudományos munkáit; 

 az  Egyetem és annak jogelődjére vonatkozó történeti dokumentumokat; 

 az Egyetem és a Könyvtár saját kiadványait.  

 az általános és szakmai tájékoztatáshoz szükséges hagyományos és elektronikus 

belföldi és külföldi információforrásokat, közvetítőként előfizetői hozzáférést biztosít 

azokhoz.  

 

(2.) Mint nyilvános állami egyetemi könyvtár gyűjti:  

 az egyetemi oktatáshoz szükséges tudományok határterületeinek szakirodalmát; 

 azonos szakterületű más intézmények kiadványait; 

 műszaki szakterület szabványait; 

 általános művelődéshez szükséges tudományos és ismeretterjesztő szakirodalmat.   
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3.  

A Könyvtár gyűjtőkörének szakterületi megoszlása 

 

A könyvtár  fő gyűjtőkörébe tartozik az egyetemen oktatott és kutatott tudományok, továbbá 

ezek határterületi tudományának irodalma. Az alap- és mesterképzési szakoknak, a doktori és 

a kiegészítő képzéseknek  megfelelő szakterületek irodalmát gyűjti. 

 

(1) Fő gyűjtőköre: 

 

 Társadalomtudomány általában  

 Közgazdaságtudomány 

 Általános- és gazdaságszociológia 

 Statisztika 

 Szociológia 

 Állam- és jogtudományok, közigazgatás, államigazgatás, agrárjog, munkajog, stb.  

 Gazdaságpolitika 

 Pedagógia, didaktika, felnőttképzés, tanító- és tanárképzés, andragógia 

 Neveléstudomány 

 Gyógypedagógia 

 Általános iskola 1-6 osztály tankönyvei 

 Neveléspszichológia, gyermeklélektan, fejlődéslélektan 

 Turizmus, vendéglátás 

 Az Egyetem története 

 Műszaki tudományok, technika (gépészet, járműfejlesztés, agrárműszaki, stb.) 

 Természettudomány általában 

 Környezettudomány 

 Matematika, fizika, kémia 

 Agrártudományok (növénytermesztés, kertészeti és  állattenyésztési tudományok, 

talajtan, stb.) 

 Erdészet, erdőgazdaság 

 Élelmiszertudomány 

 Állatorvos-tudomány 

 Egyetem története 

 Gazdálkodástudomány, vállalati gazdaságtan 

 Egészségügy, egészségfejlesztés szociális munka, ápolástan, rekreáció 

 Nemzetközi gazdasági és politikai kapcsolatok  

 Üzemszervezés 

 Management, marketing, HR 

 Közlekedéstudomány 

 Logisztika 

 Sporttudomány 

 Informatika, számítástudomány 

 Építő- és építészettudomány  

 Zenetudomány, zeneelmélet, zenetörténet,   

 
(2) Mellékgyűjtőkör: 

 

 Általános tájékozódást segítő kiadványok 

 Lexikonok, szótárak 
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 Tudományos enciklopédiák 

 Honismeret 

 Művészeti albumok, művészettörténet 

 Közérdekű adat-, név- és címtárak 

 Nyelvtudomány, nyelvkönyvek 

 Könyvészeti kiadványok (bibliográfiák, könyvtári segédanyagok, dokumentációk) 

 Szépirodalom, gyermekirodalom 

 Útikönyvek, térképek, atlaszok 

 

 

4.  

A gyűjtemény mélysége, földrajzi, nyelvi és időbeli határai 

 
(1.) A Könyvtár a gyűjtőkörének megfelelően az oktatás és kutatás igényeihez igazodóan 

teljességre törekvően gyűjti:  

 a fő gyűjtőkörébe tartozó szakterületek Magyarországon megjelenő szakirodalmát 

magyar nyelven, beleértve a kereskedelmi forgalomba nem kerülő un. „szürke 

irodalmat” is; 

 az oktatáshoz-kutatáshoz szükséges  külföldön megjelent magyar szerző által írt vagy 

magyar vonatkozású dokumentumokat ;  

 a fő gyűjtőkörébe tartozó szakterületek felsőoktatási tankönyveit, az Egyetem 

jegyzeteit nyomtatott és elektronikus formában; 

 az Egyetem oktatóinak szakterületükhöz kapcsolódóan megjelent publikációit magyar 

és idegen nyelven. 

 

válogatva gyűjti: 

 az egyetemi oktatáshoz-kutatáshoz  szükséges hazai és külföldi társadalom-, 

természet- és alkalmazott tudományi szakirodalmat;  

 a főgyűjtőkörbe tartozó – világnyelven közreadott – külföldi szakirodalmat; 

 a fő- és mellékgyűjtőkörbe tartozó külföldi kézikönyveket, könyvészeti és információs 

kiadványokat, periodikumokat a folyamatosság és következetesség igényével; 

 a mellékgyűjtőkörbe tartozó hazai kiadványokat. 

 

(2.) A gyűjtés időbeli határait tekintve: 

 folyamatosan szerzi be a hazai kiadású szakirodalmat, az új külföldi szakkönyveket, 

periodikumokat, elektronikus információforrásokat; 

 állományát kiegészítve a feladatok ellátásához szükséges korábbi kiadványok, 

sorozatok, időszaki kiadványok hiányzó köteteit, évfolyamait; 

 gyűjt minden olyan történeti értékű kiadványt, amelyet feladatai ellátásához fontosnak 

tart; 

 visszamenőlegesen  gyűjti az Egyetem és annak jogelődjének történetével kapcsolatos 

kiadványokat.  
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5.  

A gyűjtés dokumentumtípusok  információhordozók szerinti 

meghatározása 

 
(1.) Dokumentumtípusok szerint: 

 Könyvek és könyvjellegű dokumentumok, segédkönyvek, tankönyvek, jegyzetek  

 Időszaki kiadványok  (hírlapok, folyóiratok, szakfolyóiratok,  referálólapok, acták) 

 Szabványok 

 Kották 

 Disszertációk 

 Szakdolgozatok, diplomamunkák 

 TDK dolgozatok 

 Kartográfiai segédletek 

 Az Egyetem történetéhez kapcsolódó aprónyomtatványok, plakátok, prospektusok, 

fényképek 

 AV-dokumentumok  

 Adatbázisok, e-dokumentumok és azok hozzáférési jogosultságai 

 

 

(2.) Információhordozók szerint: 

 Nyomtatott (hagyományos) formában 

 Online  

 Számítógépes információhordozókon 

 Hang- és képrögzítéses információhordozókon 

 

6.  

Az állománygyarapítás forrásai 

 

A Könyvtár állományát valamennyi rendelkezésre álló forrásból gyarapítja. 

 

A vételből, a könyvtár számára meghatározott éves költségvetésből, pályázati forrásokból 

származó gyarapítás magába foglalja a hazai és külföldi terjesztőktől vásárolt 

dokumentumokat valamennyi dokumentumtípus szerint. 

 

Állami támogatásból a nemzeti konzorcium (EISZ) által biztosított adatbázisok esetében. 

 

Pályázatokból  a könyvtárfejlesztést célzó meghívásos pályázatok (ODR, NKA, Márai-

program, stb.) 

 

A cseréből származó dokumentumok gyarapítása belföldi és külföldi  kiadványcsere-

kapcsolatokra épül.  

 

Ajándék az egyetem oktatói, munkatársai, más intézmények könyvtárak által térítésmentesen 

felajánlott dokumentum, hagyaték. Az ajándék esetében nem mindig érvényesül teljes 

mértékben  a gyűjtőkör.  

 

Hagyatékból származó dokumentumok az egyetem oktatóinak, professzorainak az Egyetemi 

Könyvtár részére hivatalos keretek között ajándékozott művek. A Könyvtár a gyűjtőköri 
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elveinek és a gyűjtés határainak szabályozott keretek között tartása érdekében fenntartja 

válogatási illetve visszautasítási jogát.  

  

Egyéb forrásból származó dokumentumok: szakdolgozatok, könyvtár saját kiadványai, 

egyetemi belső dokumentumok, oktatási segédletek, stb.  

 

A könyvtár megőrzés, használat, továbbá a kiadványcsere céljára megkap minden egyetemi 

kiadványt (évkönyvek, tudományos kiadványok, jegyzetek, egyéb dokumentumok) az 

Igazgatásszervezési Főigazgató által meghatározott példányszámban. 

 

7.  

A gyarapítás mértéke, példányszámok megállapítása 

 

(1.) A könyvtári állomány mennyiségi és minőségi fejlesztését a tervszerű állománygyarapítás 

elvei alapján az alábbi szempontok határozzák meg:  

  

(2.) Az egyetemen bármilyen pénzügyi forrásból vásárolt szakirodalom egységes könyvtári 

állományt alkot, amely része a könyvtár gyűjteményének. 

 

(3.) A fő gyűjtőkörbe tartozó magyar nyelvű szakirodalom példányszámát a lehetséges  

felhasználók száma alapján kell megállapítani, maximum 5 példányban. Amennyiben a 

tanszékek ennél több példány beszerzését kérik, úgy a tanszéki keret terhére lehetséges ez.  

 

(4.) A kötelező tananyag, jegyzet gyarapítási példányszáma maximum 10 példány. Ebből 

legalább 2 példányt prézens állományba kell tenni. Az egyetem által kiadott jegyzetből 2 

példány kötelespéldányként kerül a könyvtár állományába. 

  

(5.) A mellékgyűjtőkörben meghatározott dokumentumokból maximum 2  példányt szerzünk 

be.  

 

(6.) Régi kiadású, nehezen hozzáférhető dokumentumok példányszáma egyedi döntés alapján 

növelhető.   

 

8.  

Megőrzés, állományapasztás, törlés 

 

(1.) A Könyvtár tartósan őrzi meg:  

 a főgyűjtőkörbe tartozó egyedi leltározású hazai és külföldi kiadású monográfiákat, 

szakkönyveket, kézikönyveket, lexikonokat, jegyzeteket, szabványokat, egyéb 

dokumentumokat; 

 a főgyűjtőkörbe tartozó  hazai és külföldi periodikumokat, napilapokat; 

 a 22/2005. (VII.18.) NKÖM rendelet alapján védetté nyilvánított és különleges 

értékkel bíró dokumentumokat, melyeket sem tartalmi elavulás sem rongálódás címen 

nem törölheti az állományból.  

 a mellékgyűjtőkörbe tartozó hazai és külföldi dokumentumokat egyedi elbírálás 

alapján; 
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 a Repozitóriumban (SzeRep) elhelyezett, állományba vett elektronikus tananyagokat, 

szakdolgozatokat, disszertációkat, publikációkat; 

 azon elektronikus könyveket, adatbázisokat, online eléréseket melyeket örökös 

használatra vásárolt. 

 

(2.) A Könyvtár időlegesen őrzi meg:    

 az  egyedi elbírálás alá eső időszaki kiadványokat; 

 az előfizetett adatbázisokat, online forrásokat. 

 

(3.) A feleslegessé vált vagy elhasználódott tartós dokumentumok kivonásakor és a tervszerű 

állományapasztáskor, törlés esetében a 3/1975. (VIII. 17.) KM-PM számú együttes rendelet 

szerint kell eljárni. 

 

9.  

Állomány-feldolgozása, nyilvántartása 

 

1. A Könyvtár köteles az állományt megfelelő raktári rendszerben tárolni, korszerűsíteni, 

megőrzéséről időtálló módon gondoskodni.  

 

2. A Könyvtár állományát az integrált könyvtári számítógépes rendszerrel gyarapítja, és 

dolgozza fel, majd az online katalóguson keresztül elérhetővé teszi használói számára. 

 

3. A Könyvtárba beérkezett dokumentumok leltári állományba vételére egyedi leltárkönyv 

van rendszeresítve, melyet hitelesíteni kell.  

 

4. A Könyvtári állomány alapvető nyilvántartásai:  

 Csoportos leltárkönyv 

 Egyedi leltárkönyv 

 Raktári nyilvántartás (cédula-lezárva 2015.) 

 Folyóiratok nyilvántartása  

 Letéti állomány nyilvántartása (számítógép+cédula) 

 Számítógépes katalógus (OPAC) 

 

10.  

Együttműködés 

 

A SZE EK  gyűjtőköri együttműködést alakított ki a magyar felsőoktatási könyvtárakkal a 

főgyűjtőkörébe tartozó magyar kiadványokra vonatkozóan. A gyűjtőköri együttműködés 

kiterjed a tartós megőrzés biztosítása.  

 

 

 

 

 



SZE- EK   SZMR                                                                                                                  Hatályos:  2017.02.01-  

 22 

Zárórendelkezések 

 

Az állomány szabályszerű gyarapításáért a könyvtár igazgatója, a kari könyvtárak 

munkatársai  és az  osztályok  vezetői  felelősek.  

 

A Könyvtár fő gyűjtőkörének módosítását az egyetemi tanterv, a képzési portfólió 

megváltoztatása indokolhatja. 

 

A Könyvtár gyűjtőkörét 5 évenként felül kell vizsgálni és a szükséges módosításokat el kell 

végezni.  

 

A Könyvtár Gyűjtőköri Szabályzatát az EMMI Közgyűjteményi Főosztálya a 20327-

1/2016/KOZGYUJT iktatószámú levelében elfogadta. 

 

 

Győr, 2017. január 30. 

 

 

 

          Figula Anikó 

                                                                                   könyvtárigazgató 
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III. KÖZPONTI KÖNYVTÁR HASZNÁLATI SZABÁLYZATA 

1. 

Általános rendelkezések 

 

1. A Széchenyi István Egyetem Egyetemi Könyvtárának Központi Könyvtára  

(továbbiakban: Könyvtár) felsőoktatási- és nyilvános szakkönyvtár, ennek 

megfelelően az 1997. évi CXL. törvény a muzeális intézményekről, a nyilvános 

könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló törvény (továbbiakban: Kultv.) 

értelmében szolgáltatásait bárki igénybe veheti, aki a használatának szabályait betartja, 

illetve akiknek a könyvtár gyűjtőkörének megfelelő szakterületen szakirodalmi 

információs szolgáltatásokra van szüksége. 

2. A Könyvtár a Széchenyi István Egyetem (továbbiakban: Egyetem) oktató, nevelő, 

tudományos, valamint tanulmányi és közművelődési munkáját segítő központi 

szervezeti egysége, és nyilvános könyvtárként biztosítja szolgáltatásait a külső 

használók számára is. 

3. A jelen szabályzat hatálya alá tarozik - így a benne foglaltak rá nézve kötelező erejűek 

- az a személy, aki a Könyvtár területén tartózkodik, illetve szolgáltatásait igénybe 

veszi.  

4. A Könyvtár nyitva tartása:  

 

A) Alagsor, földszint, első emelet, kutatószobák, médiatár 

 

Hétfő  10.00 – 19.00 

Kedd- Péntek   8.00 – 19.00 

Szombat   9.00 – 14.00 

 

                       B) PATLIB-Központ, Információbróker-iroda 

 

kedd  10:00 – 12:00 

csütörtök  15:00 – 17:00 

 

Az ettől eltérő nyitva tartásról, illetve a nyári nyitva tartásról külön intézkedés 

történik, melyről a Könyvtár köteles használóit előre tájékoztatni. Eseti zárva tartást a 

Könyvtár fenntartója vagy a Könyvtár igazgatója rendelhet el.   

5.  A Könyvtár személyesen a nyitva tartási időben kereshető fel. A nyitva tartás pontos 

és aktuális rendjéről a Könyvtár a bejáratánál elhelyezett táblák, a nyomtatott sajtó, 

szórólapok, valamint a weblapon (http://lib.sze.hu) történő híradás útján értesíti a 

használókat. 

6. A Könyvtár fogadótereibe történő belépés, csoportos könyvtárlátogatás előzetes 

bejelentkezés alapján történik. A Könyvtár egyes meghirdetett rendezvényein való 

részvétel részvételi díj- és regisztrációmentes.  Ettől eltérő esetben tájékoztatást 

nyújtunk a térítési díjakról. 

7.  A tanulmányaikat befejező hallgatók, és azok a munkatársak, akiknek az Egyetemmel 

megszűnik a munkavállalói jogviszonya kötelesek a náluk lévő dokumentumokat 

visszaszolgáltatni. A Könyvtár munkatársa igazolja a Tanulmányi, illetve a Bér- és 

Munkaügyi Osztály felé hogy nincs a Könyvtár felé tartozása a „leszerelő” olvasónak, 

és  megszünteti az addigi jogviszonyát. Ha egyéb feltételnek megfelel, más státuszban 

beiratkozhat a Könyvtárba. 

http://lib.sze.hu/
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8. A Könyvtár dokumentumai és használati tárgyai, számítógépek egyéb eszközök 

épségének megóvása minden könyvtárhasználó kötelessége. A könyvtári tulajdonú 

művekbe bármiféle bejegyzést tenni vagy azokat megrongálni tiltott cselekmény. Aki 

ezt megteszi, köteles az okozott kárt megtéríteni.    

9. Szándékos rongálás, vagy egyéb jogszabályba ütköző cselekmény esetén az olvasó 

használati joga felfüggeszthető, súlyos esetben megszüntethető. Erről minden esetben 

a Könyvtár igazgatója dönt.     

10.  A ruhatár használata kötelező és díjtalan. Szorgalmi időszakban a Könyvtár nyitva 

tartási idejében ruhatárost foglalkoztat. A ruhatárban és a szekrényekben elhelyezett 

értékekért a Könyvtár felelősséget nem vállal. A táskatároló szekrények kulcsát a 

kölcsönző pultnál fényképes igazolvány ellenében lehet kérni. A kulcs leadása után az 

igazolványt visszaadjuk. A táskatároló szekrények használatának részletes 

szabályzatát a melléklet tartalmazza. Tilos bevinni a Könyvtárba táskát, laptop táskát, 

kabátot, ételt, italt, minden olyan tárgyat, amely a dokumentumokban kárt okozhat, 

vagy a többi olvasó munkáját zavarhatja 

11. A Könyvtár használata megkívánja a fokozottan csendes, a többi könyvtárhasználót 

nem zavaró magatartást. A Könyvtárban az első emeleten a mobiltelefon használatát 

kérjük mellőzni.  

12. Tilos a Könyvtárban engedély nélkül fotózni, kép, vagy hangrögzítést végezni. A 

könyvekből, folyóiratokból történő fénymásolás szkennelés, nyomtatás az 

önkiszolgáló multifunkciós eszközöknél történik.  

13. A Könyvtár tulajdonában lévő számítógépek használatának feltételeit jelen szabályzat 

3.2. „a” pontja tartalmazza.  

14. A Könyvtárba a beléptető kártya segítségével juthat be könyvtárhasználó. A beléptető 

kártyát minden könyvtárhasználónak egy alkalommal meg kell vásárolni, azzal az első 

év beiratkozási díját is kiegyenlíti. A kártyák igénylésének módját és a készítésének 

menetét a Rektori utasítás szabályozza.   

15. Érvényes beléptető kártyával rendelkező olvasók számára a Könyvtár területén 

hordozható számítógép (laptop), vezeték nélküli internet (wifi) használata 

engedélyezett. A Könyvtár számítógépes hálózatára saját géppel olvasó közvetlenül 

nem csatlakozhat.  

16. A Könyvtárban a kisgyermekek és szüleik számára igénybe vehető a Gyermekkuckó. 

A Gyermekkuckót mindenki saját felelősségére használhatja.   

17. A Könyvtár látogatása csak megfelelő öltözékben és alapvető higiéniás szabályok 

betartásával lehetséges. A Könyvtár területén tilos az alkohol- és drogfogyasztás, a 

dohányzás. Dohányozni csak a Könyvtáron kívül, a kijelölt dohányzóhelyen lehet.  

18. A könyvtárhasználók - amennyiben a könyvtár munkatársainak valamilyen 
intézkedését sérelmezik – a Panaszkezelési szabályzat szerint járhatnak el. A 
szabályzat a lib.sze.hu/panaszkezelesi-szabalyzat  oldalon megtalálható.  

19. A hatályos Könyvtárhasználati Szabályzatot a Könyvtár nyilvánosságra hozza. Teljes 

szövegű változata a Könyvtár internetes portálján (http://lib.sze.hu) és a Könyvtárban 

valamennyi tájékoztató és olvasószolgálati ponton megtalálható. A szabályzatot bárki 

olvasás céljára elkérheti, fénymásolhatja, kinyomtathatja, stb. A szabályzat fő pontjai 

szórólapokon, tájékoztató táblákon olvashatók.  

20. A Könyvtárhasználati szabályzat érvényre jutásáért a Könyvtár mindenkori vezetője és 

a munkatársak a felelősek. A könyvtárhasználó észrevételeit, javaslatait és panaszait, a 

könyvtárhasználatra vonatkozó módosító javaslatait a Könyvtár vezetésénél teheti meg 

szóban és írásban egyaránt.  

21. A Könyvtár a szolgáltatások díjtételeinek változtatási jogát fenntartja, és az aktuális 

díjtáblázatot mindenkor közzé teszi. 

http://lib.sze.hu/
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2. 

A Könyvtár használata 

 

     A Könyvtár valamennyi szolgáltatásának igénybevételéhez minden könyvtárhasználónak 

beléptető kártyával kell rendelkeznie. A kártyák igényléséről, készítéséről, a fizetés módjáról 

a kartya.sze.hu oldalon részletes tájékoztatás található.   

 

       2.1. Általános információk   
1. A Kultv. 56§ (2) bekezdés értelmében valamennyi könyvtárhasználót ingyenesen 

illetik meg az alábbi szolgáltatások: 

 A könyvtári nyomtatott állomány (könyvek, folyóiratok) helyben használata, 

 A könyvtári katalógus (OPAC) használata, 

 A könyvtárlátogatás 

 A könyvtári tájékoztató szolgálat igénybevétele, 

 Információ a Könyvtár és a könyvtári rendszer szolgáltatásairól. 

2. A Könyvtár egyéb szolgáltatásait csak beiratkozott könyvtárhasználók vehetik 

igénybe. A Könyvtár beiratkozáskor a tagok adatait a személyes adatok védelméről és 

a közérdekű adatok nyilvánosságra hozataláról szóló 2011. évi CXII. törvény az 

információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról előírásai szerint 

kezeli.  

3. A Könyvtár a beiratkozott könyvtárhasználók, kezességvállalók adatait  a beiratkozást 

követően öt évig őrzi meg.  

4. A könyvtári dokumentummal tartozó könyvtárhasználó és kezességvállaló mindaddig 

nem törölhető a nyilvántartásból, amíg a tartozása fennáll.  

5. A könyvtári követelések elévülésére a Polgári törvénykönyv adott jogszabályai 

vonatkoznak, így az olvasójegy érvényességének lejárta nem jelenti a tartozás 

elévülését.  

6. A könyvtárhasználók a Könyvtárban a Könyvtár teljes nyomtatott állományát helyben 

használhatják. A dokumentumokról (kivétel a szakdolgozat, PhD dolgozat, szabvány) 

az állományvédelmi szempontokat és a szerzői jog szabályait figyelembe véve másolat 

készíthető.  

7. Nem kölcsönözhetők a Könyvtár állományából: 

 Kézikönyvek, segédkönyvek, adattárak 

 Folyóiratok, napilapok 

 Szakdolgozatok 

 Doktori disszertációk, tézisek 

8. A Könyvtár állományában nem található dokumentumokat a Könyvtár könyvtárközi 

kölcsönzéssel foglalkozó munkatársa a használó kérésére hazai és/vagy külföldi 

könyvtárakból és más forrásból eredetiben vagy másolatban megkéri.  

9. A Könyvtár általános és szakirodalmi információs szolgáltatásokat nyújt állománya, 

katalógusai, számítógépes adatbázisai, illetve külső adatbázisok alapján.  

10.  A Könyvtár lehetőséget biztosít a könyvtárhasználati- és kutatás-módszertani órák 

igénybe vételére.  

 

2.2. Beiratkozás  

1. A Könyvtár szolgáltatásainak igénybevételéhez – kivéve alapszolgáltatások – be kell 

iratkozni. 

2. A Könyvtárba beiratkozhat:  
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 minden 18. életévét betöltött, személyi igazolvánnyal rendelkező magyar 

állampolgár; 

 a Széchenyi István Egyetemen tanuló nappali tagozatos magyar és külföldi 

hallgató; 

 a Széchenyi István Egyetemmel hallgatói jogviszonyban lévő levelezős és 

távoktatási hallgató; 

 18 év alatti diákigazolvánnyal rendelkező személy a törvényes képviselőjének 

kezessége mellett; 

 a meghatalmazottja révén jogi személy; 

 fogyatékosok esetében a kezességvállalók. 

3. A Könyvtári tagság a beiratkozást követően 365 napra szól, melyet minden évben meg 

kell újítani.  

4. A Könyvtár beiratkozási díjat szed. A beiratkozási díjakat a melléklet tartalmazza.  

5. Beiratkozni csak személyesen lehet, kivételt képeznek a mozgáskorlátozottak, vagy 

tartósan fogyatékos olvasók, akik meghatalmazott útján is beiratkozhatnak. 

6. A meghatalmazott/kezességvállaló személy adatait a Könyvtár regisztrálja, ami 

azonban nem jelent könyvtári tagságot. A kezességet vállalónak az olvasó 

beiratkozásakor egyszeri írásbeli kezességet kell vállalni, kezességvállalói 

nyilatkozatot kell tennie. A kezességvállalói nyilatkozatot írásban lehet 

visszamondani.  

7. A beiratkozáshoz beléptető kártya, személyi igazolvány, lakcímkártya, vagy 

diákigazolvány, külföldiek esetében útlevél szükséges. 

8. A beiratkozáshoz szükséges adatok: név, születési adatok, anyja neve, állandó 

lakcíme, ideiglenes lakcíme, személyi igazolvány vagy útlevél száma, e-mail cím; az 

Egyetem hallgatói esetén a hallgató NEPTUN kódja, szakja, más olvasóknál a 

munkahely neve és székhelye. Jogi személy esetében: megnevezés, székhely címe, a 

képviseletre jogosult személy neve, beosztása, a használatra jogosult személyi adatai. 

9. A beiratkozott olvasó amennyiben kéri  külön olvasójegyet kap, amelyben a 

könyvtáros feltünteti a kölcsönzések lejárati dátumát, a kölcsönzött dokumentumok 

számát. Az olvasójegy más személyre át nem ruházható.  

10. Az olvasójegy elvesztését be kell jelenteni. A Könyvtár az elveszett olvasójeggyel 

való visszaélésből származó károkért felelősséget nem vállal, azt az olvasójegy 

tulajdonosának kell megtéríteni.  Az elveszett olvasójegy pótlása külön térítés 

ellenében történik.  

11.  A könyvtárhasználó a név-, munkahely, illetve lakcímváltozásokat haladéktalanul 

köteles bejelenteni.  

12.  Aki nem kíván a Könyvtár tagja lenni és nem szeretne beiratkozni, az látogatójegyet 

válthat. A látogatójegy váltása jogosultságot ad a dokumentumok helyben 

használatára.  Egyéb szolgáltatásra a látogatójeggyel nincs lehetőség.  

13. A könyvtári tagság megszűnik, ha a beiratkozási periódus lejár és a használó nem 

hosszabbítja azt meg, ha a Könyvtár igazgatója a könyvtárhasználó tagságát 

felfüggeszti, ha a könyvtárhasználó a tagság megszüntetését kéri, vagy a 

kezességvállalói nyilatkozatot visszavonja a kezes.  

 

3. 

A könyvtár szolgáltatásai 

 

3.1. Beiratkozáshoz nem kötött szolgáltatások: 

 A Könyvtár olvasók számára rendelkezésre bocsátott tereinek látogatása 
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 A Könyvtár nyomtatott dokumentumainak helyben használata (kivéve 

szakdolgozatok)  

 Tájékoztatás kérése a Könyvtár működéséről, a szolgáltatásokról, a szolgáltatási 

rendszerekről.  

 A Könyvtár olvasók számára rendelkezésre bocsátott tereiben elhelyezett 

állományfeltáró eszközök használata 

 Tájékoztatás a könyvtári rendszerről, szolgáltatásokról 

 

3.2. Beiratkozáshoz kötött szolgáltatások: 

a./  Helyben használat 

A beiratkozott olvasók a Könyvtár teljes állományának (nyomtatott, elektronikus) helyben 

használatára jogosultak. 

 A csak helyben használható dokumentumok köre a Használati szabályzat 2.1.7 pont 

alatt megtalálható.  

 A raktári állományban található könyvek, szakdolgozatok, folyóiratok, doktori 

disszertációk kérőlap kitöltésével igényelhetők. A kért dokumentumok óránként a 

tájékoztató könyvtárosoknál, a raktári könyvek esetében a kölcsönző pultnál vehetők 

át. Használat után az olvasó köteles a tájékoztató könyvtároshoz visszavinni a 

dokumentumokat. 

 A szakdolgozatok megtekintésére a szerzői jogok figyelembe vételével van 
lehetőség. A nyomtatott szakdolgozatokat a tájékoztató könyvtárosoktól kérőlap 
kitöltésével lehet igényelni.  Az elektronikus szakdolgozatok megtekintésére 
dedikált számítógépe(ke)n van lehetőség. Azokat letölteni, más adathordozóra 
menteni tilos! 

 A Könyvtárban 250 vékonyklienses számítógép áll az olvasók rendelkezésére, a 

megfelelő jogosultságok beállításával használhatók. Minden számítógépen lehetőség 

van Windows, böngésző és segédprogramok használatára. A beiratkozott olvasóknak a 

számítógépek használata térítésmentes.   

 A számítógépeken tilos: 

- bármilyen törvénybe ütköző illegális tevékenység,  

- üzleti célú tevékenységet folytatni, 

- letölteni filmet, zenét az internetről. 

 A médiatár használata minden beiratkozott olvasó számára ingyenes. A médiatárban 

használható CD/CD-ROM, DVD/DVD-ROM formátumú dokumentumok és VHS-

kazetták használhatók.  A médiatár részletes szabályait a melléklet tartalmazza. 

 Az Egyetem oktatóinak/kutatóinak és hallgatóinak, a külső olvasóknak  lehetősége van 

térítésmentesen kutatószobát igénybe venni. A kutatószobák működtetésének részletes 

szabályait a  számú melléklet tartalmazza. 

 

b./Elektronikus szolgáltatások 

 A Könyvtár számítógépes katalógusa (OPAC) a Könyvtár minden hálózati nyilvános 

munkaállomásán elérhető, használatának nem feltétele a beiratkozás. A katalógus 

távoli és 24 órás elérése a Könyvtár honlapjáról (http://lib.sze.hu), vagy közvetlenül 

a http://hunteka.sze.hu/monguz/ címről biztosított. 

 A Könyvtár által előfizetett adatbázisokat valamennyi beiratkozott olvasó 

térítésmentesen használhatja.  

 A Könyvtár által előfizetett adatbázisok egy része az Egyetem egész területéről, egy 

része csak a Könyvtárból érhető el.  

http://lib.sze.hu/
http://hunteka.sze.hu/monguz/
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 Az online elérhető folyóiratok linkjei a Könyvtár honlapján, a hozzáférési kódok a 

tájékoztató könyvtárosnál érhetők el.   

 A szabványok on-line hozzáféréséhez és használatához a tájékoztató könyvtáros 

nyújt segítséget. 

 A Könyvtár elektronikus dokumentumtárában  (SzERep) a nap 24 óráján keresztül 

nyilvánosan elérhetők az e-tananyagok, a PhD dolgozatok és a publikációk. 

 2016-tól a Könyvtárban  dedikált számítógépeken a szerzői jogi törvény előírásai 

alapján megtekinthetők a szakdolgozatok. 

 

c./Kölcsönzés 

 Kölcsönözni csak a Könyvtárba történt beiratkozás után  lehet. 

 A Könyvtárból kölcsönözhető minden olyan dokumentum, ami nincs korlátozás alatt 

(2.1.7. pont). 

 A Könyvtárból az egyetem hallgatói egyszerre maximum 10 db, az egyetem oktatói, 

kutatói maximum 60 db, az egyetem dolgozói, az egyetem PhD hallgatói maximum 

15 db, egyetemi nyugdíjasok maximum 10 db és a  külső olvasók maximum 8 db 

dokumentumot kölcsönözhetnek.  

 A könyvek kölcsönzési határideje általában 28 nap, amit egy alkalommal meg lehet 

hosszabbítani 28 napra. Az oktatók/kutatók egy szemeszterre, az egyetemi 

nyugdíjasok 40 napra, és az egyetemi PHD hallgatók négy hónapra (120 napra) 

kölcsönözhetik ki a dokumentumokat.  

 A szaktájékoztató határozza meg a kölcsönzési határidejét a prézens (P) állomány 

azon részének, amely nem kötelező, vagy ajánlott irodalom a hallgatók számára. 

 A kölcsönzés időtartama 1 nap:  

- a prézens (P) állomány (piros színcsíkkal ellátott könyvek) 

 A kölcsönzés időtartama 1 hét:  

- a szótáraknak, 

- zöld csíkkal ellátott jegyzetek, tankönyvek 

-  CD-nek, DVD-nek, VHS-kazettáknak 

- a szabványoknak.  

 A kölcsönzés módja: 

- a kölcsönzés és a visszavétel nyilvántartása számítógéppel történik, a 

plasztikkártya bemutatásával;  

- a szabadpolcról az olvasó maga választja ki a műveket és adja át kölcsönzésre; 

- a prézens állomány és esetenként a kézikönyvtári állomány több napos  

kölcsönzéséhez a szaktájékoztató egyedi elbírálás alapján külön engedélyt adhat a 

„Kölcsönzési engedély” nyomtatványon; 

- a CD-ket, DVD-ket, VHS-kazettákat, kölcsönözhető szótárakat a kölcsönzőktől 

vagy a tájékoztató könyvtárostól kell kérni;  

- raktári állományt a szaktájékoztatótól kell kérni a „Raktári kérőlap” 

nyomtatványon;  

  Az olvasó a kikölcsönzött dokumentumokért anyagi felelősséggel tartozik. A 

kikölcsönzött  dokumentumot a kölcsönzési határidő lejártáig felszólítás nélkül 

vissza kell hozni, vagy a kölcsönzési időt meg kell hosszabbítani. 

 Az olvasónak  késedelmi díjat kell fizetni, ha a dokumentumot a kölcsönzési határidő 

lejárta után hozza vissza. A Könyvtár a kölcsönzési határidő lejárta előtt két nappal 

elektronikusan emlékeztető levelet, majd a kölcsönzési határidő lejárta után felszólító 

levelet küld az olvasónak, hogy rendezze tartozását és a műveket hozza vissza. Ha a 

kölcsönvevő a felszólítás ellenére sem hozza vissza a dokumentumokat, illetve a 
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késedelmi díjat nem fizeti ki, a Könyvtár a hatályos jogszabályok alapján peres 

eljárást indíthat ellene.  

 Az olvasó az elveszett vagy megrongált dokumentumokat köteles azonos kiadású 

példánnyal pótolni illetve a – könyvtár által megállapított – értéket megtéríteni. A 

térítés összege akár az elveszett dokumentum oldalankénti könyvtári másolási díja is 

lehet.  

 A Könyvtár nem kölcsönöz a használónak abban az esetben:  

- ha lejárt kölcsönzési határidejű dokumentum van nála; 

- a kért dokumentumot előjegyezték; 

- a késedelmi díjat nem egyenlítette ki; 

- nincs érvényes könyvtári tagsága; 

- a Könyvtárral szemben bármiféle tartozása van.  

 

d./ Könyvtárközi kölcsönzés 

 A Könyvtár az állományában nem található dokumentumokat, vagy azok másolatát – 

erre irányuló könyvtárhasználói igény esetén – más könyvtárakból (hazai és külföldi) 

bekéri, azokat az olvasó rendelkezésére bocsátja.  

 A könyvtárközi szolgáltatást igénybe veheti a Könyvtár bármely beiratkozott 

olvasója. 

 A könyvtárközi kölcsönzéshez az olvasónak „könyvtárközi kérés” kérőlapot vagy a 

helyszínen, vagy a honlapon online kell kitölteni, és azt a könyvtárközi kölcsönzéssel 

foglalkozó munkatársnak eljuttatni  

 A Könyvtár a hazai könyvtárak használói igényeinek kielégítését azzal is elősegíti, 

hogy állományából szolgáltatja a tőle könyvtárközi kölcsönzéssel igényelt 

dokumentumokat.  

 Az Országos Dokumentumellátó Rendszer  (ODR) szolgáltató intézményeiből 

érkező eredeti mű kölcsönzése térítésmentes. 

 Ha a küldő könyvtár nem ODR tag és a küldeményért postaköltséget számít fel, az az 

olvasót terheli.  

 A könyvtárak folyóiratokat nem kölcsönöznek, de cikkmásolat ezekből a 

dokumentumokból is kérhető. A másolat költségét a teljesítő könyvtár állapítja meg, 

ennek díja a megrendelőt terheli. 

 Ha a könyvtárközi kérést külföldről tudjuk teljesíteni, annak minden költsége a 

megrendelőt terheli.    

 

e./ Hosszabbítás 

 A kölcsönzés időtartama egy alkalommal meghosszabbítható a kölcsönzési határidő 

lejárta előtt, legkésőbb a lejárat napján. 

 Hosszabbítani lehet:  

- személyesen a kölcsönzőpultnál, 

- telefonon a munkanapokon   

- a könyvtári számítógépeken, 

- on-line 24 órán keresztül (http:/lib.sze.hu, katalógus) 

- e-mailen.  

 Nem hosszabbítható a kölcsönzési határidő és a dokumentumokat haladéktalanul 

vissza kell hozni: 

- ha a könyvre  előjegyzés van, 

- ha a beiratkozás érvényessége lejárt, 

- ha az olvasónak késedelmi díjhátraléka van.  
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f./ Előjegyzés 

 A kölcsönzésben lévő könyvekre az olvasó előjegyezhet, ha nincs a Könyvtárral 

szemben vétsége. 

 A dokumentumra előjegyzést lehet tenni: 

- személyesen a kölcsönzőpultnál, a tájékoztatópultnál  

- a könyvtári számítógépeken, ahol segítséget kérhet a Könyvtár munkatársaitól, 

- on-line 24 órán keresztül,  

- telefonon keresztül  

- e-mailen.  

 A Könyvtár az előjegyzett dokumentum beérkezéséről levélben, e-mail-ben értesíti az 

olvasót, melynek a felmerülő postai díját a könyv átvételekor ki kell fizetni.  

 Az előjegyzett dokumentumot 1 hétig tarja fenn az olvasószolgálat, annak letelte után 

a dokumentum újra szabadpolcra kerül és kölcsönözhető lesz.  

 

g./ Könyvtári tájékoztatás 

  A számítógépes katalógus (OPAC), az adatbázisok és elektronikus folyóiratok, CD-

ROM-ok, DVD-k használatához a szaktájékoztatók kérésre segítséget nyújtanak. 

 A Könyvtár valamennyi munkatársa tájékoztatást nyújt a Könyvtár állományáról, a 

könyvtári rendszerről, az információs szolgáltatásokról.  

 A Könyvtár munkatársai on-line tájékoztatást (iShare
24

) végeznek a Könyvtárba 

beiratkozott olvasók számára. A szolgáltatás a (http://lib.sze.hu) weblapon keresztül 

érhető el.  A kitöltött űrlapon megadott kérdésre 24 órán belül elkészítik a Könyvtár 

állományában lévő dokumentumokból összeállított irodalomjegyzéket, melyet 

térítésmentesen juttatnak el a megrendelőnek, és a könyvtár honlapján nyilvánossá 

teszik azt.  

 

h./Könyvtár- és adatbázis-használati-,  kutatás-módszertani órák 

 A könyvtárhasználóknak igény szerint csoportos könyvtárhasználati-, kutatás-

módszertani órákat tartunk előzetes megbeszélés alapján.  

 A könyvtárhasználati órák keretében a használók megismerkedhetnek az Egyetemi 

Könyvtárral, használatának lehetőségeivel, gyűjteményével, szolgáltatásaival. 

 A kutatás-módszertani órák keretében megismerkedhetnek a használók a dolgozatírás 

menetével, tartalmi és formai követelményeivel, az irodalomgyűjtéssel, a különböző 

hagyományos és nem hagyományos forrásokkal, melyeket a tanulmányaik és a 

dolgozatírás során felhasználhatnak.   

 Adatbázis-használati órák keretében az Egyetem által előfizetett adatbázisok,  a 

szabadon hozzáférhető adatbázisok használatát ismerhetik meg az érdeklődők.  

 A kutatás-módszertani órák e-learning formában is igénybe vehetők.  

 

i./ Információbróker szolgáltatás 

 Az információbróker szolgáltatás a Tudásmenedzsment Központtal közösen indított 

szolgáltatás 

 A szolgáltatás térítéses. 

 Bárki igénybe veheti, nem szükséges hozzá a könyvtári tagság 

 Üzleti információk, sajtófigyelés, trendfigyelés, témafigyelés, konferenciafigyelés, 

újdonságkutatás, stb. kérhető egyéni megállapodás alapján. A szolgáltatás igénybe 

vehető az ügyfélszolgálati időben, vagy előre egyeztetett időpontban.   

 

http://lib.sze.hu/
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j./ Szellemitulajdon-védelmi információs szolgáltatás, iparjogvédelmi tanácsadás 

(PATLIB) 

 Az Egyetemi Könyvtárban található a PATLIB Központ, amely tevékenységét a 

Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala szakmai felügyelete mellett végzi. 

 A PATLIB Központ a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala kihelyezett 

szellemitulajdon-védelmi információs pontja, amely az Európai Szabadalmi 

Egyezményhez csatlakozott tagállamokban létesített hálózat része.  

 A Központ szolgáltatásait bárki térítésmentesen igénybe veheti. Ha a kutatómunka 

során a Könyvtár által biztosított térítéses szolgáltatásra van szüksége (pl. 

fénymásolás, nyomtatás), azt a könyvtárhasználati szabályok szerint a könyvtártól díj 

ellenében veheti igénybe. 

 A szolgáltatás igénybe vehető az ügyfélszolgálati időben, ill. előzetes bejelentkezés 

alapján hétfőtől-péntekig a könyvtár nyitvatartási idejében. 

 

k./Fénymásolás,  sokszorosítás, szkennelés, nyomtatás 

 A Könyvtár állományában lévő dokumentumokról a szerzői jogok figyelembe 

vételével térítés ellenében fénymásolatok kérhetők. (A díjtételeket és a szolgáltatás 

módját a használati szabályzat melléklete tartalmazza) 

 Szakdolgozatot, disszertációt, szabványt másolni tilos.  

 Fénymásolni, sokszorosítani szkennelni, nyomtatni a Könyvtárban elhelyezett digitális 

fénymásolón az első emeleten.  

 A szolgáltatást a beléptető kártyával rendelkező könyvtárhasználók önállóan vehetik 

igénybe.  

 A beléptető kártyákra a fénymásolók melletti automatáknál a megfelelő mennyiségű 

kreditet (pénzt) kell feltölteni. 

 A napijeggyel rendelkező olvasó- ha fénymásolni, szkennelni vagy nyomtatni 

szeretne- a kölcsönzőpultnál kérhet plasztikkártyát, melyet az automatáknál fel kell 

töltenie a megfelelő mennyiségű kredittel (pénzzel).      

Záradék 

 

A könyvtárhasználó az 1997. évi CXL. törvény 57 §. (4) pontja értelmében bármikor 

kezdeményezheti a Könyvtárhasználati szabályzat módosítását.  

 

A könyvtárhasználati szabályzat kivonata (rövidített változata) a Könyvtárban a kölcsönző 

pultnál és a tájékoztató asztaloknál kifüggesztésre kerül. A Könyvtárhasználati szabályzat 

teljes szövege a Könyvtár honlapján, nyomtatott formában a tájékoztató pultnál és a 

kölcsönzőpultnál  olvasható.  

 

E szabályzat életbe lépésekor a 2014-ben elfogadott Használati Szabályzat érvényét veszíti.  

 

Hatálybalépés: 2017. 02.01.  

 

 

Győr, 2017. január  30.    

       

       Figula Anikó 

                  könyvtárigazgató 
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MELLÉKLETEK 

Díjtételek 

Széchenyi István Egyetem Egyetemi Könyvtár és Levéltárban (2020. március 2-től) 
Késedelmi díjak 

Négyhetes kölcsönzésű könyv késedelmi díja 50 Ft/nap 

Egy hetes kölcsönzésű (zöld csíkos) könyv, szótár, CD/DVD késedelmi díja 200 Ft/nap 

Egy napos kölcsönzésű (piros csíkos) könyv késedelmi díja 500 Ft/nap 

Beiratkozási díjak 

 
Kártyadíj* Beiratkozási díj 

SZE oktató, kutató, PhD hallgató Ingyenes Ingyenes 

SZE dolgozó Ingyenes Ingyenes 

SZE hallgató (nappali) 
neptunon keresztül 

fizetendő (1200 Ft) 
Ingyenes 

SZE hallgató (levelező, távoktatásos) 
neptunon keresztül 

fizetendő (1200 Ft) 
1000 Ft 

SZE nyugdíjas Ingyenes Ingyenes 

SZE Alumni tag (Öregdiák) 1600 Ft 1000 Ft 

16 év alatt és 70 év felett és fogyatékos igazolvánnyal 

rendelkező olvasó, közgyűjteményi dolgozó 
1600 Ft Ingyenes 

Külső olvasó (18 éven felüli felnőtt) 1600 Ft 2000 Ft 

Külső olvasó - 16 éven felüli tanuló, egyéb felsőoktatási 

intézmények hallgatója, pedagógus, nyugdíjas (70 év alatt) 
1600 Ft 1000 Ft 

Jogi személy 1600 Ft 10.000 Ft 

*A kártya díját első alkalommal kell kifizetni. 

 

Egyéb díjtételek 

Elveszett, megrongált beléptető kártya pótlása 
 

3200 Ft 

Ruhatári szekrény elveszett, megrongált kulcsának 

pótlása, kutatószoba elveszett kulcsának pótlása  
2000 Ft 

 

Fénymásolás, nyomtatás, szkennelés díjak* 

 Papírméret Egy oldal ára 

Fekete-fehér 
A/4 20 Ft 

A/3 25 Ft 

Színes 
A/4 100 Ft 

A/3 150 Ft 

Szkennelés A/4 , A/3 5 Ft 

*A műveletek elvégzéséhez kérem, töltse fel kártyaegyenlegét a kölcsönzőpultnál! 

Feltöltött egyenleg megtekintése: https://safeq.eik.sze.hu/ oldalon lehetséges. 

Minimum feltöltés 500 Ft. 

Az el nem költött összeg visszautalására nincs lehetőség! 

   

         

https://safeq.eik.sze.hu/
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Médiatár használati szabályzata 

 

Általános rendelkezések: 

1. A Médiatárat beiratkozott könyvtárhasználók vehetik igénybe. 

2. Az Egyetemi Könyvtár használati szabályzatának általános rendelkezései a Médiatár 

használatára is érvényesek.  

3. A Média-boxok a könyvtár  nyitva tartási idejében  használhatók. 

4. A Médiatárban lehetőség van saját laptop használatára és tanulásra is.  

5. A Médiatárban elhelyezett dokumentumokat (CD, DVD, VHS kazetta) helyben 

használni és kölcsönözni egyaránt lehet.  

 

Kölcsönzés: 

1. Az elektronikus dokumentumok kölcsönzési határideje: 1 hét. A határidőn túl 

visszahozott dokumentumokért késedelmi díjat kell fizetni. Az érvényes díjtételeket az 

1. sz. melléklet tartalmazza.  

2. Az elektronikus dokumentumok kölcsönzése a második emeleten történik. 

3. A könyvtárhasználó vagy a katalógusból vagy a polcokra elhelyezett elektronikus 

dokumentumokat tartalmazó borítók alapján választhatja ki a kölcsönzendő 

dokumentumot.  

4. A kölcsönzendő dokumentumot a könyvtáros helyezi bele a tokjába, és kikölcsönzi azt 

a könyvtárhasználónak.  

5. Az elektronikus dokumentumok visszavétele vagy  a kölcsönzőpultnál vagy a második 

emeleten a Médiatárban történik.   

6. A határidőn túl visszahozott dokumentumért késedelmi díjat kell fizetni, melyet a 

földszinten a kölcsönzőpultnál lehet kiegyenlíteni.  

 

Helyben használat: 

1. A Médiatárban 6 média-box található. Valamennyi box-ban multimédiás számítógép, 

DVD lejátszó,  LCD  monitor, a hozzájuk tartozó kiegészítők és három 

nagyteljesítményű fülhallgató áll a használók rendelkezésére. Az 1. és 2. sz. számú 

box-ban hagyományos VHS-kazetta lejátszó is   

2. A média-box használatát a könyvtárosnál lehet kérni. A könyvtáros nyitja ki a boxot, 

biztosítja a megfelelő kapcsolókat és a vezeték nélküli egeret.  

3. Az elektronikus dokumentumot a helyben használathoz is ki kell kölcsönözni.  

4. Használat után az egeret, kapcsolókat a használónak vissza kell vinni a könyvtárosnak. 

A  dokumentumot- amennyiben nincs rá tovább szüksége  használónak -  a könyvtáros 

visszaveszi. 

5. A média-boksz használatáért az anyagi  felelősséget a használó vállalja, a  amennyiben 

hibát észlel kötelessége azt azonnal jelezni a könyvtárosnak.  
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Kutatószobák használati szabályzata 

 

 

1. Az Egyetemi Könyvtár használati szabályzatának általános rendelkezései a 

kutatószobák használatára is érvényesek.  

2. Az Egyetemi Könyvtár második emeletén 15 egyéni kutatószoba áll az egyetem 

oktatói/kutatói,  a hallgatók és  a külső olvasók rendelkezésére.  

3. A kutatószobák a Könyvtár nyitva tartási idejében vehetők igénybe beiratkozott 

könyvtárhasználóknak.  

4. A kutatószobák egy részében vékonykilenses számítógépes munkaállomás  áll a 

használó rendelkezésére.  

5. A kutatószobában a könyvtárhasználó saját laptopot is használhat.  

6. A kutatószobát  igényelni lehet kutatási programhoz, projektekhez,  szakdolgozat 

íráshoz, TDK dolgozat készítéséhez, publikáció készítéséhez, tanuláshoz.  

7. A kutatószoba igénybe vételéhez az igénylőnek kutatási programot igazoló igazolást 

kell bemutatni. Szakdolgozat/TDK dolgozat  esetében a téma vezetőjének 

(konzulensének) igazolását kell bemutatni. 

8. A kutatószobát térítésmentesen vehetik igénybe a beiratkozott olvasók. Az igényléshez 

szükséges nyomtatvány a kölcsönzőpultnál kérhető.  

9. Az igénylőlap kitöltése után a használó megkapja a kutatószoba kulcsát, melyet 

minden alakommal használat után a kölcsönzőpultnál le kell adni. A kutatószobát 

igénybe lehet venni oktatóknak/kutatónak: egy hónapra; hallgatónak, külső olvasónak 

két hétre. Az igénybevétel meghosszabbítható. Hosszabb igénybevételhez térítést kell 

fizetni.  

10. A könyvtárhasználó a kutatószobába kizárólag kikölcsönzött dokumentumokat vihet 

be és tarthat ott.  

11. Folyóiratokat a tájékoztató könyvtáros engedélyével lehet a második emeletre felvinni. 

A folyóiratokat a kutatószoba igénybevevőjének  távozásakor a tájékoztató 

könyvtárosnak le kell adni.  

12. A kutatószobát igénybe vevő könyvtárhasználó felelős a kutatószobában elhelyezett 

eszközökért, bútorzatért, a kutatószoba kulcsáért.  

13. Ha a kutatószobát igénybe vevő a  kulcsot elveszíti, vagy a könyvtárosoknak azt nem 

adja vissza, köteles az  érvényes díjszabásban meghatározott árat megfizetni,  addig 

más szolgáltatást nem  vehet igénybe.  

14. Aki a kutatószoba szabályzatát megszegi, azt a kutatószoba használatából kizárjuk.  
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Önkiszolgáló multifunkciós készülék használata: 

fénymásolás, szkennelés, nyomtatás  

 

 

1. 2013. január 1-jétől az Egyetemi Könyvtárba csak az AKIK Irodában vagy az  

2. Egyetemi Könyvtárban elkészített plasztikkártyával lehet belépni.  

3. A másolás, szkennelés, nyomtatás is a plasztikkártyával történik. 

4. A kártyát a kifüggesztett árjegyzék alapján a kölcsönzőpultnál töltheti fel a szükséges 

mennyiségű pénzzel! MINIMUM 500.- Ft-al. Fontos: pénz visszaadására nincs 

lehetőség! 

5. Feltöltött egyenleg megtekintése: https://safeq.eik.sze.hu/ oldalra belépve lehetséges. 

6. A kívánt művelet megkezdése előtt a plasztikkártya segítségével azonosítsa magát a 

készülék kártyaleolvasójával! 

 

Másolás 

 

A Könyvtár állományában lévő dokumentumokról a szerzői jogok figyelembe vételével 

fénymásolatok készíthetők.  

 

1. A kártyaleolvasó menüjében válassza ki a Másolás funkciót. Ekkor a készülék menüje 

aktiválódik 

2. A készüléken a szükséges beállításokat (szín, méretarány, papírkiválasztás és egyéb 

beállítások) végezze el!  

3. A darabszám meghatározása után a kék gomb megnyomásával indul a művelet! 

 

Bejelentkezés a terminálra 

 

A nyomtatás (internethasználat stb.) az Egyetemi Könyvtár termináljain való 

bejelentkezéshez kötött. Ennek módja: 

Külső olvasóknak:  
Az RDSfarmK ikonra kattintva, a következő adatok megadásával:  

Felhasználónév: kvtolvasójegy száma (6 jegyű szám, pl.: kvt426542)  

Jelszó: első belépéskor kötelező megadni. Hossza minimum 8 karakter, 

tartalmaznia kell nagy- és kisbetűt, valamint számot is. Értelmes szó ne legyen benne!  

Hallgatók: 
A 2012. október 29-ig a címtárba felvitt hallgatók az eddig megszokott módon (OM-kód  

Sz és születési dátum megadásával pl:  Q1HGSz19860423)) tudnak bejelentkezni, a 2012. 

október 29-e után címtárba vett hallgatókra az alábbiak vonatkoznak – az RDSFarmK 

ikonra kattintás után:  

 

Felhasználónév: Neptun-kód 

Jelszó: első belépéskor kötelező megadni, a külső olvasókhoz hasonlóan.  

 

 

Nyomtatás 

1. A számítógépen a nyomtatási beállítások elvégzése után a Nyomtatás gombra 

kattintva a nyomtatási művelet megkezdődik. 

https://safeq.eik.sze.hu/
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2. A dokumentum a Könyvtárban 1 emeletén elhelyezett multifunkcionális készüléken 

elvégezhető. A dokumentum kinyomtatása előtt a Könyvtárhasználó a készülék 

kártyaleolvasójánál tudja azonosítani magát. 
3. Az azonosítás után a kártyaleolvasó menüjében a Nyomtatás ikonra kattintva a 

nyomtatás megkezdődik. (Figyelem! A Nyomtatás funkció csak a dokumentum 

elküldése után aktivizálódik.) 

4. A https://safeq.eik.sze.hu/ oldalra belépve az (tévesen, hibásan) elküldött fájl 

törölhető, ezzel megszakítva a nyomtatási műveletet. 

 

Szkennelés 

 

1. Bejelentkezés saját kártyával. 

2. Szkennelés kiválasztása (SafeQ  Scan). 

3. WEBSCAN kiválasztása. 

4. Szkennelés beállítás kiválasztása (jobb alsó sarok) 

- a beállítások felül vannak kék színűek 

- pdf: kompakt pdf legyen 

- 2 oldalas legyen 

- 400 dpi helyett 300 dpi 

5. beállítások után  X , de nem fontos bezárni. 

6. Szkennelés indítása a kék gombbal történik. 

7. Kb 50 oldalt szkenneljünk be, ha több oldalas a könyv részletekben szkenneljük be. 

8. Ha végeztünk a szkenneléssel Befejez. 

9. Kék gombbal küldés. 

10. A beszkennelt oldalak annak az e-mail címére fognak megérkezni, aki belépett, és 1 

hétig lehet letölteni. 

 

ÁRJEGYZÉK A FÉNYMÁSOLÁSHOZ, NYOMTATÁSHOZ  
 

Fénymásolás, nyomtatás, szkennelés díjak* 

 Papírméret Egy oldal ára 

Fekete-fehér 
A/4 20 Ft 

A/3 25 Ft 

Színes 
A/4 100 Ft 

A/3 150 Ft 

Szkennelés A/4 , A/3 5 Ft 

*A műveletek elvégzéséhez kérem, töltse fel kártyaegyenlegét a kölcsönzőpultnál! 

Feltöltött egyenleg megtekintése: https://safeq.eik.sze.hu/ oldalon lehetséges. 

Minimum feltöltés 500 Ft. 

Az el nem költött összeg visszautalására nincs lehetőség! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://safeq.eik.sze.hu/
https://safeq.eik.sze.hu/
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Formanyomtatványok 

 

  KÖNYVTÁRKÖZI KÉRŐLAP 

Olvasó neve:  .....................................................................................  

Elérhetőség:  ......................................................................................  

Dokumentum: ....................................................................................  

 ...........................................................................................................  

 ...........................................................................................................  

Kérés kelte:  .......................................................................................  

 

Kérő aláírása:………………………………………………………. 

 

 

      RAKTÁRI KÉRŐLAP 

Olvasó neve:  .....................................................................................  

Dokumentum címe: ...........................................................................  

   Könyv         Folyóirat         Szakdolgozat         CD, DVD  

Raktári jelzet (658 S 12 vagy F 345 vagy 3456):  .............................  

Év, hó/szám (csak folyóiratoknál!):  .................................................  

Kérés kelte:  .......................................................................................  

Könyvtáros aláírása:  .........................................................................  

 

 

 

 

 

Érvényessége: …………... 
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Nyilatkozat 

Alulírott_____________________________________ (név)  nyilatkozom, hogy a Széchenyi 

István Egyetem Egyetemi Könyvtárának Használati szabályzatát elfogadom, azt magamra 

nézve kötelezőnek tartom. A Média-box-ban /kutatószobában* elhelyezett eszközökért anyagi 

felelősséget vállalok, bármilyen hibát észlelek, azt haladéktalanul jelentem a 

könyvtárosoknak.  

Győr, ________________________ 

    _____________________________ 

                                                                                                    név 

                                                                       _____________________________ 

                                                                       olvasójegy száma, szem. ig. száma  

     

*  Kérjük a  megfelelő részt aláhúzni!  
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IV. APÁCZAI CSERE JÁNOS KAR KÖNYVTÁRÁNAKHASZNÁLATI 

SZABÁLYZATA 

 
1. 

Általános rendelkezések 

 

1. Az Apáczai Csere János Kar Könyvtára, mint a Széchenyi István Egyetem könyvtári 

hálózatának tagkönyvtára nyilvános, felsőoktatási pedagógiai szakkönyvtár. A 1997. 

évi CXL. törvény a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a 

közművelődésről szóló törvény (továbbiakban: Kult. tv.) értelmében szolgáltatásait 

bárki igénybe veheti, aki a használatának szabályait betartja, illetve akiknek a 

könyvtár gyűjtőkörének megfelelő szakterületen szakirodalmi információs 

szolgáltatásokra van szüksége. 

2. Feladata a Karon folyó oktatás, képzés, kutatás és a művészi alkotómunka támogatása 

szakirodalommal, emellett közművelődési feladatot is ellát.  

3. A Könyvtár nyitva tartása:  

 Szorgalmi időszakban:  

 

Hétfő- csütörtök  8.30-18.00 

Péntek 8.30-16.00 

Szombat 8.00-12.00 

 

Vizsgaidőszakban: 

 

Hétfő- péntek 8.30-16.00 

Szombat 8.00-12.00 

 

4. Az ettől eltérő nyitva tartásról külön intézkedés történik, melyről a Könyvtár a 

könyvtárhasználót köteles előre tájékoztatni. Eseti zárva tartást a Könyvtár fenntartója, 

vagy a Könyvtár igazgatója rendelhet el.   

5. A tanulmányaikat befejező hallgatók, és azok a munkatársak, akiknek az Egyetemmel 

megszűnik a munkavállalói jogviszonya kötelesek a náluk lévő dokumentumokat 

visszaszolgáltatni. A Könyvtár munkatársa igazolja a Tanulmányi, illetve a Bér- és 

Munkaügyi Osztály felé, hogy nincs a Könyvtár felé tartozása a „leszerelő” olvasónak, 

és megszünteti az addigi jogviszonyát. Ha egyéb feltételnek megfelel, más státuszban 

beiratkozhat a Könyvtárba. 

6. Ruhatár használata ingyenes és kötelező! Az előtérben hagyott tárgyakért a könyvtár 

nem vállal felelősséget.  

7. Az olvasótermek csendjét hangos beszélgetéssel, mobiltelefon használattal nem szabad 

zavarni.  

8. A Könyvtár látogatása csak megfelelő öltözékben és alapvető higiéniás szabályok 

betartásával lehetséges.  

9. A Könyvtár területén tilos az étkezés, az alkohol- és drogfogyasztás, a dohányzás. 

Dohányozni csak az épületen kívül a kijelölt dohányzóhelyen lehet.  

10. A Könyvtár használati szabályzata nyilvános, elérhető a lib.sze.hu/apaczai-konyvtar  

internetes portálon, valamint a Könyvtár területén.  

11. A Könyvtár a szolgáltatások díjtételeinek változtatási jogát fenntartja, és az aktuális 

díjtáblázatot mindenkor közzé teszi. 
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12. Amely kérdésről a jelen szabályzat nem rendelkezik, ott a Széchenyi István Egyetem 

Központi Könyvtárának használati szabályzatában foglaltak az irányadók.   

 

2. 

A Könyvtár használata 

 

1. Általános információk  

1.1. Valamennyi könyvtárhasználót térítésmentesen illeti meg az alábbi szolgáltatások: 

 a könyvtárlátogatás, 

 a könyvtár által kijelölt gyűjteményrészek helyben használata, 

 a könyvtári katalógus használata, 

 információ a könyvtár és a könyvtári rendszer szolgáltatásairól. 

 

1.2. A könyvtár a kizárólag ingyenes szolgáltatásokat igénybe vevő könyvtárhasználók 

adatait beiratkozási díj nélkül regisztrálhatja. A könyvtár egyéb szolgáltatásait csak 

beiratkozott olvasók vehetik igénybe.  

1.3. A Könyvtár egyes szolgáltatásai csak az Egyetem által készített „plasztik kártyával” 

vehetők igénybe. A kártya megléte szükséges a beiratkozáshoz is. A könyvtári kártyát  

vagy beléptető kártyát minden könyvtárhasználónak  egy alkalommal meg kell 

vásárolni, azzal az első év beiratkozási díját is kiegyenlíti. A kártya igénylésének 

módját és készítésének menetét a Rektori utasítás tartalmazza. Bővebb információ a 

kartya.sze.hu  internetes oldalon található.  

1.4. A könyvtárhasználók - amennyiben a könyvtár munkatársainak valamilyen 

intézkedését sérelmezik – a Panaszkezelési szabályzat szerint járhatnak el. A 

szabályzat a lib.sze.hu/panaszkezelesi-szabalyzat  oldalon megtalálható.  

1.5. A könyvtár működésével, szolgáltatásaival kapcsolatos olvasói észrevételeket, 

javaslatokat, kéréseket a könyvtár koordinátora fogadja e-mail-ben is az 

ak.konyvtar@sze.hu címen.   

1.6. Internethasználat a könyvtár eszközein: 

A könyvtárban 30 vékonykliens és 5 PC áll az olvasók rendelkezésére. Minden 

számítógépen lehetőség van Windows böngésző és segédprogramok használatára. A 

beiratkozott olvasóknak a számítógépek használata térítésmentes.  

1.7. Internethasználat  (wifi) saját eszközön: 

Érvényes beléptető kártyával rendelkező olvasók számára a Könyvtár területén 

hordozható számítógép (laptop), vezeték nélküli internet (wifi) használata 

engedélyezett. A Könyvtár számítógépes hálózatára saját géppel olvasó közvetlenül 

nem csatlakozhat.  

 

3. 

A könyvtár szolgáltatásai 

 

1. Beiratkozás 

1.1.    Beiratkozáshoz szükséges a plasztik kártya, a könyvtárat használni kívánó személy 

hitelt érdemlő dokumentummal (személyi igazolvány, diákigazolvány stb.) igazolja 

személyazonosságát, egyúttal belépési nyilatkozatot ír alá, amelyben elfogadja a 

könyvtár használatának szabályait. A könyvtár az olvasó adatait számítógépes 

nyilvántartásba veszi.  

1.2.  A beiratkozás díjai megegyeznek a Központi Könyvtár Használati Szabályzatában 

foglalt díjtételekkel. 

mailto:ak.konyvtar@sze.hu
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1.3.  A könyvtári tagság a beiratkozást követően 365 napra szól, melyet minden évben meg 

kell újítani. A könyvtárhasználó a személyes adataiban bekövetkező változásokat 

haladéktalanul köteles bejelenteni.  

1.4.  A beiratkozott olvasó a könyvtár valamennyi szolgáltatását igénybe veheti.  

1.5.  A könyvtári tagság megszűnik, ha a beiratkozási periódus lejár és a használó nem 

hosszabbítja meg, ha az Egyetemi Könyvtár igazgatója a könyvtárhasználó tagságát 

megszünteti. 

 

2. Helyben használat  

- A beiratkozott olvasók a Könyvtár teljes állományának (nyomtatott, elektronikus) 

helyben használatára jogosultak. A könyvtár olvasótermében a kézi- és segédkönyvek 

mellett mindazon dokumentumok megtalálhatók, melyek a képzés során kiemelt 

fontosságúak.  

- Az olvasótermekben elérhető számítógépeket, terminálokat beiratkozott olvasók 

használhatják. A számítógépeken tilos: 

 bármilyen törvénybe ütköző illegális tevékenység,  

 üzleti célú tevékenységet folytatni, 

 letölteni filmet, zenét az internetről.  

- A szakdolgozatok megtekintésére a szerzői jogok figyelembe vételével van lehetőség. 

A nyomtatott szakdolgozatok használatához a hallgatónak „Szakdolgozati kérőlap”-ot 

kell kitöltenie. Az így kért dokumentumokat (mivel ezeket a szakdolgozatokat a 

Központi Könyvtár raktárából kell átszállítani) előre egyeztetett időpontban a kari 

könyvtárban olvashatja az igénylő.  Az elektronikus szakdolgozatok megtekintésére 

dedikált számítógépe(ke)n van lehetőség. Azokat letölteni, más adathordozóra menteni 

tilos! 

- A kar/egyetem hallgatóin kívül kutatók tudományos céllal – írásban benyújtott 

kérelem alapján – a könyvtárigazgató engedélyével nyerhetnek betekintést a 

könyvtárban őrzött szakdolgozatokba. 

- Volt hallgatóink saját, korábbi szakdolgozatát írásos kérésre lemásoljuk. A 

másolatszolgáltatás ára: 5000 Ft 

 

3. Kölcsönzés 

- Kölcsönzésre csak a beiratkozott olvasóknak van lehetősége. 

- A Könyvtárból kölcsönözhető minden olyan dokumentum, ami nincs  korlátozás alatt.  

Nem kölcsönözhetők (helyben használhatók) 

- kézikönyvek, 

- kötelező irodalom olvasótermi példányai, 

- szakdolgozatok, 

- védett és archív anyagok (a Pedagógiai Múzeum dokumentumai, levéltári anyagok, 

1945 előtti könyvek), 

- hetilapok, folyóiratok , 

- bekötött folyóiratok. 

- Az egyetem  hallgatói  egyszerre maximum  10 db, az egyetem oktatói, kutatói  

maximum 30 db,  külső olvasók maximum  5 dokumentumot kölcsönözhetnek.  Az 

olvasó személyesen, csak saját nevére kölcsönözhet. 

- A kölcsönzés időtartama: 

 nappali tagozatos hallgatóknak, külső olvasóknak -  3 hét,  

 levelező tagozatos hallgatóknak -  4 hét,  

 oktatóknak, kutatóknak -  az adott tanév vége. 
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 egyes dokumentumtípusok (pl. kötelező irodalom utolsó példányai, CD-ROM 

stb.) a szokásos 21 napnál rövidebb ideig kölcsönözhetőek. Ezt az eltérést a 

műveken feltüntettük (színes csíkkal a könyvek gerincén, illetve a „Rövid 

kölcsönzésre” vagy „Nem kölcsönözhető példány” felirattal jelölve), ill. 

kölcsönzésnél felhívjuk rá a figyelmet.  

- A kölcsönzés és a visszavétel számítógépes nyilvántartással történik. A kölcsönzési 

idő lejárta előtt egy alkalommal az olvasó személyesen, telefonon, e-mailben a 

kölcsönző könyvtárosnál hosszabbíttathatja, vagy elektronikus úton maga is 

meghosszabbíthatja a kölcsönzési határidőt, amennyiben a könyvre nincs előjegyzés.  

- A kölcsönzési idő lejárta után felszólítást küld a Könyvtár az olvasónak. Amennyiben 

a türelmi idő alatt sem hozza vissza az olvasó a dokumentumokat, a Könyvtár által 

meghatározott késedelmi díjat köteles kifizetni.  A tartozás rendezéséig újabb 

dokumentum nem kölcsönözhető, hosszabbítás nem kérhető. Ha a kölcsönvevő a 

felszólítás ellenére sem hozza vissza a dokumentumokat, illetve a késedelmi díjat nem 

fizeti ki, a Könyvtár a hatályos jogszabályok alapján peres eljárást indíthat ellene.  

- Az olvasó az elveszett, vagy megrongált dokumentumokat köteles azonos kiadású 

példánnyal pótolni, vagy a könyvtár által meghatározott értékét megtéríteni. A térítés 

összege akár az elveszett dokumentum oldalankénti könyvtári másolási díja is lehet.   

- A Könyvtár nem kölcsönöz a használónak abban az esetben: 

 ha lejárt kölcsönzési határidejű dokumentum van nála; 

 a kért dokumentumot előjegyezték; 

 a késedelmi díjat nem egyenlítette ki;  

 nincs érvényes kártyája, beiratkozása; 

 a Könyvtárral szemben bármiféle tartozása van.  

- A mások által kikölcsönzött könyvek előjegyezhetők. Az előjegyzett könyv 

beérkezésekor a könyvtár értesítést küld az olvasónak. Az előjegyzett dokumentumot 

8 napig tarja fenn a kölcsönző szolgálat, utána az újra kölcsönözhető lesz.   

 

4. Könyvtárközi kölcsönzés 

- A Könyvtár az állományában nem található dokumentumokat, vagy azok másolatát – 

erre irányuló könyvtárhasználói igény esetén – más könyvtárakból (hazai és külföldi) 

bekéri, azokat az olvasó rendelkezésére bocsátja.  

- A könyvtárközi szolgáltatást igénybe veheti a Könyvtár bármely beiratkozott olvasója. 

- A könyvtárközi kölcsönzéshez az olvasónak „könyvtárközi kérés” kérőlapot vagy a 

helyszínen, vagy a honlapon online kell kitölteni, és azt a könyvtárközi kölcsönzéssel 

foglalkozó munkatársnak eljuttatni.  

- Az Országos Dokumentumellátó Rendszer  (ODR) szolgáltató intézményeiből érkező 

eredeti mű kölcsönzése térítésmentes. 

- Ha a küldő könyvtár nem ODR tag és a küldeményért postaköltséget számít fel, az az 

olvasót terheli.  

- A könyvtárak folyóiratokat nem kölcsönöznek, de cikkmásolat ezekből a 

dokumentumokból is kérhető. A másolat költségét a teljesítő könyvtár állapítja meg, 

ennek díja a megrendelőt terheli. 

- Ha a könyvtárközi kérést külföldről tudjuk teljesíteni, annak minden költsége a 

megrendelőt terheli.  

 

 

 

 

5. Fénymásolás, sokszorosítás, szkennelés, nyomtatás 



SZE- EK   SZMR                                                                                                                  Hatályos:  2017.02.01-  

 45 

- A Könyvtár állományában lévő dokumentumokról a szerzői jogok figyelembe 

vételével térítés ellenében fénymásolatok kérhetők. (A díjtételeket és a 

szolgáltatás módját a használati szabályzat melléklete tartalmazza) 

- Szakdolgozatot tilos másolni, fényképezni, bármilyen technikával sokszorosítani! 

- Fénymásolni, sokszorosítani szkennelni, nyomtatni a Könyvtárban elhelyezett 

digitális fénymásolón lehet. 

- A szolgáltatást a beléptető kártyával rendelkező könyvtárhasználók önállóan 

vehetik igénybe.  

- A beléptető kártyákra a fénymásolók melletti automatánál a megfelelő 

mennyiségű kreditet (pénzt) kell feltölteni. 

 

6. További szolgáltatások 

Elektronikus szolgáltatások: 

A könyvtár számítógépes katalógusa (OPAC) a könyvtár minden hálózati nyilvános 

munkaállomásán elérhető, használatának nem feltétele a beiratkozás. A katalógus 

távoli és 24 órás elérése az Egyetemi Könyvtár honlapjáról (http://lib.sze.hu ), vagy 

közvetlenül a http://lib.sze.hu/apaczai-konyvtar címről biztosított. 

Médiatári szolgáltatások : 

A médiatár használata minden beiratkozott olvasó számára ingyenes. Az itt elhelyezett 

dokumentumokat (CD, CD-ROM, DVD, DVD-ROM, VHS kazetta) helyben használni 

és kölcsönözni egyaránt lehet. Az elektronikus dokumentumok kölcsönzési határideje 

10 nap. A határidőn túl visszahozott dokumentumokért késedelmi díjat kell fizetni.  

Online tájékoztatás: 

- Az  AK könyvtára online tájékoztató szolgáltatásának célja, hogy a hallgatók, 

oktatók információs igényeit kielégítse. A szolgáltatást a tájékoztató könyvtárosok 

végzik ingyenesen. A felmerülő kérdésekre, kérésekre, problémákra 24 órán belül 

válaszolnak az alábbi e-mail címen ak.konyvtar@sze.hu 

- A tájékoztató könyvtárosok a beiratkozott olvasók számára ingyenesen végeznek 

az igényelt témakörökben irodalomkutatást és bibliográfia-készítést.  

- Oktatói kérésre rendszeres témafigyelést végzünk a kívánt szakterület megjelenő 

szakirodalmából, térítésmentesen.  

Záradék 

A könyvtárhasználó az 1997. évi CXL. törvény 57 §. (4) pontja értelmében bármikor 

kezdeményezheti a Könyvtárhasználati szabályzat módosítását.  

 

E szabályzat életbe lépésekor a 2014-ben elfogadott Használati Szabályzat érvényét veszíti.  

 

Hatálybalépés: 2017. 02.01.  

 

Győr, 2017. január  30.  

        

       Figula Anikó 

                  könyvtárigazgató 

http://lib.sze.hu/
http://lib.sze.hu/apaczai-konyvtar
mailto:ak.konyvtar@sze.hu
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V. DEÁK FERENC ÁLLAM-, ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR 

KÖNYVTÁRÁNAK HASZNÁLATI SZABÁLYZATA 

 

1. Általános rendelkezések 

1.1. A Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Kar Könyvtára, (továbbiakban: JK) mint a 
Széchenyi István Egyetem könyvtári hálózatának tagkönyvtára nem nyilvános, 
felsőoktatási, jogi szakkönyvtár.  

1.2. Feladata a Karon folyó oktatás, képzés, kutatás támogatása szakirodalommal. 
1.3. A tagkönyvtár munkáját a Központi Könyvtár (továbbiakban: KK) szervezi, irányítja.  
 

2. A könyvtárhasználati szabályzat hatálya 

2.1. A JK-ban a KK könyvtárhasználati szabályzatát a jelen szabályzatban meghatározott 

eltérésekkel kell alkalmazni.  

2.2. Amennyiben a jelen szabályzat valamely kérdésről nem rendelkezik, ott a KK 

könyvtárhasználati szabályzatban foglaltak az irányadók. 

 

3. Beiratkozás, könyvtárhasználati ügyintézés 

3.1. A könyvtári beiratkozással kapcsolatos ügyintézés kizárólag a KK-ban történik. A JK-ban 

könyvtári beiratkozás, könyvtári tagság megszüntetése (leszerelés), késedelmi díj-, vagy 

elveszett példányok költségének megfizetése nem intézhető. 

 

4. Nyitva tartás 

 

 

 

 

 

 

 

Az ettől eltérő nyitva tartásról, a nyári nyitva tartásról külön intézkedés történik, melyről a JK 

köteles használóit előre tájékoztatni. Eseti zárva tartást a Könyvtár fenntartója, vagy a 

Könyvtár igazgatója rendelhet el.    

 

5. Kölcsönzési szabályok 

5.1. A JK könyvtári állományából kizárólag az kölcsönözhet, aki a KK-ban beiratkozott, és 

oktatói- vagy hallgatói jogviszonyt igazoló elektronikus kártyával rendelkezik.  

5.2. Nem kölcsönözhet a JK-ból: 

 akinek késedelmi díj tartozása áll fenn,  

 aki  külső  olvasója a KK-nak, 

 ha lejárt határidejű dokumentum van nála, 

 nincs érvényes könyvtári tagsága.  

5.3. A JK-ból a hallgatók kizárólag az ún. zöld csíkkal ellátott példányokat kölcsönözhetik. A 

kölcsönzés legfeljebb 1 hétre lehetséges, amely egy alkalommal további 1 héttel 

meghosszabbítható. 

5.4. A JK-ból az oktatók az ún. zöld csíkkal ellátott példányokból legfeljebb 6 hónapra, 

maximum 20 példányt kölcsönözhetnek azzal, hogy az egyidejűleg az EK-ból és a JK-ból 

kölcsönzött példányok együttes száma nem haladhatja meg a 60-at. A 6 hónapos 

kölcsönzési idő legfeljebb egy alkalommal újabb 6 hónappal meghosszabbítható. 

hétfő-péntek   9.00-17.00 

minden hónap első 

hétfője 

10.30-17.00 

ebédidő 12.00-12.30 
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5.5. Az oktatók a JK egyéb példányait az 5.7. pontban meghatározott kivételekkel (nem 

kölcsönözhető példányok) legfeljebb 2 hétre kölcsönözhetik ki, amely egy alkalommal 

legfeljebb 2 héttel meghosszabbítható. 

5.6. Hallgatók számára a zöld csíkkal nem rendelkező dokumentumok kölcsönzése a 

könyvtáros engedélyével lehetséges.  

5.7. A JK-ból sem oktatók, sem hallgatók részére nem kölcsönözhetőek:  

- szótárak, szakszótárak, 

- folyóiratok, napilapok, 

- muzeális gyűjteménybe tartozó példányok, 

- zöld csík nélküli idegen nyelvű példányok. 

 

6. Használati szabályok 

6.1.Valamennyi könyvtárhasználó rendeltetésszerűen veheti igénybe a könyvtári 

szolgáltatásokat a JK-ban.  

6.2. A JK-t az ott tartózkodók a könyvtári olvasókban szokásos módon használhatják, 

figyelemmel kell lenniük arra, hogy másokat magatartásukkal ne zavarjanak.  

6.3. A JK területére ételt bevinni, ott étkezni tilos. A könyvtárban mobiltelefon használata 

csak csendes üzemmódban történhet azzal, hogy a mobiltelefonnal telefonálni nem 

szabad. 

Záradék 

A könyvtárhasználó az 1997. évi CXL. törvény 57 §. (4) pontja értelmében bármikor 

kezdeményezheti a Könyvtárhasználati szabályzat módosítását.  

 

E szabályzat életbe lépésekor a 2013-ban elfogadott Használati Szabályzat érvényét veszíti.  

 

Hatálybalépés: 2017. 02.01.  

 

 

Győr, 2017. január  30.  

        

       

       Figula Anikó 

               könyvtárigazgató 
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VI. MEZŐGAZDASÁG- ÉS ÉLELMISZERTUDOMÁNYI KAR 

KÖNYVTÁRÁNAK HASZNÁLATI SZABÁLYZATA 

 

1. 

Általános rendelkezések 

 

1. A Mezőgazdaság- és Élelmiszertudományi Kar Könyvtára, mint  a Széchenyi István 

Egyetem könyvtári hálózatának tagkönyvtára felsőoktatási, nem nyilvános 

szakkönyvtár.  

 

2. A Könyvtár a Széchenyi István Egyetem (továbbiakban: Egyetem) oktató, nevelő, 

tudományos, valamint tanulmányi és közművelődési munkáját segítő egysége.  

 

3. A jelen szabályzat hatálya alá tartozik - így a benne foglaltak rá nézve kötelező 

erejűek - az a személy, aki a Könyvtár területén tartózkodik, illetve szolgáltatásait 

igénybe veszi. 

 

4. A Könyvtár nyitva tartása: 

 

Hétfő                       9.00 –  15.00 

Kedd- Péntek          9.00 –  16.00 

Szombat                  8.00 –  12.00 

 

Az ettől eltérő nyitva tartásról, illetve a nyári nyitva tartásról külön intézkedés 

történik, melyről a Könyvtár köteles használóit előre tájékoztatni. Eseti zárva tartást a 

Könyvtár fenntartója vagy a Könyvtár igazgatója rendelhet el. 

 

5. A Könyvtár személyesen a nyitva tartási időben kereshető fel. A nyitva tartás pontos 

és aktuális rendjéről a Könyvtár a bejáratánál elhelyezett tábla, a  Neptun Egységes 

Tanulmányi Rendszer, valamint a weblapon (http://lib.sze.hu) történő híradás útján 

értesíti a használókat. 

 

6. A tanulmányaikat befejező hallgatók, és azok a munkatársak, akiknek az Egyetemmel 

megszűnik a munkavállalói jogviszonya kötelesek a náluk lévő dokumentumokat 

visszaszolgáltatni. A Könyvtár munkatársa igazolja a Tanulmányi, illetve a Bér- és 

Munkaügyi Osztály felé hogy nincs a Könyvtár felé tartozása a „leszerelő” olvasónak, 

ezzel megszünteti az addigi jogviszonyát.  

 

7. A Könyvtár dokumentumai és használati tárgyai, számítógépek egyéb eszközök 

épségének megóvása minden könyvtárhasználó kötelessége. A könyvtári tulajdonú 

művekbe bármiféle bejegyzést tenni vagy azokat megrongálni tiltott cselekmény. Aki 

ezt megteszi, köteles az okozott kárt megtéríteni. 

 

8. Szándékos rongálás, vagy egyéb jogszabályba ütköző cselekmény esetén az olvasó 

használati joga felfüggeszthető, súlyos esetben megszüntethető. Erről minden esetben 

a Könyvtár igazgatója dönt. 

 

9. A Könyvtár látogatása csak megfelelő öltözékben és alapvető higiéniás szabályok 
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betartásával lehetséges. A Könyvtár területén tilos az alkohol- és drogfogyasztás, a 

dohányzás. Dohányozni csak a Könyvtáron kívül, a kijelölt dohányzóhelyen lehet. 

 

10. A hatályos Könyvtárhasználati Szabályzatot a Könyvtár nyilvánosságra hozza.  

 

11. A Könyvtárhasználati szabályzat érvényre jutásáért a Könyvtár mindenkori vezetője és 

a munkatársak a felelősek. A könyvtárhasználó észrevételeit, javaslatait és panaszait, a 

könyvtárhasználatra vonatkozó módosító javaslatait a Könyvtár vezetésénél teheti meg 

szóban és írásban egyaránt. 

 

12. A Könyvtár a szolgáltatások díjtételeinek változtatási jogát fenntartja, és az aktuális 

díjtételeket mindenkor közzé teszi. 

 

13. Amennyiben a jelen szabályzat valamely kérdésről nem rendelkezik, ott a Központi 

Könyvtár Könyvtárhasználati szabályzatában foglaltak az irányadók. 

 

2. 

A könyvtár használata 

 

1. Valamennyi könyvtárhasználót ingyenesen illetik meg az alábbi szolgáltatások: 

 a  könyvtári nyomtatott állomány (könyvek, folyóiratok) helyben használata, 

 a könyvtári katalógus (OPAC) használata, 

 a  könyvtári tájékoztató szolgálat igénybevétele, 

 információ a Könyvtár és a könyvtári rendszer szolgáltatásairól. 

 

2. A Könyvtár beiratkozáskor a tagok adatait a személyes adatok védelméről és a 

közérdekű adatok nyilvánosságra hozataláról szóló 2011. évi CXII. törvény az 

információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról előírásai szerint 

kezeli. 

 

3. A könyvtári dokumentummal tartozó könyvtárhasználó mindaddig nem törölhető a 

nyilvántartásból, amíg a tartozása fennáll. 

 

4. A könyvtári követelések elévülésére a Polgári törvénykönyv adott jogszabályai 

vonatkoznak, így az olvasójegy érvényességének lejárta nem jelenti a tartozás 

elévülését. 

 

5. Nem kölcsönözhetők a Könyvtár állományából: 

  kézikönyvek, segédkönyvek, adattárak, 

  szakdolgozatok, 

  doktori disszertációk. 

 

6. A Könyvtár állományában nem található dokumentumokat a Könyvtár könyvtárközi 

kölcsönzéssel foglalkozó munkatársa a használó kérésére hazai és/vagy 

külföldikönyvtárakból és más forrásból eredetiben vagy másolatban megkéri. 

 

7. A Könyvtár általános és szakirodalmi információs szolgáltatásokat nyújt állománya, 

katalógusai, számítógépes adatbázisai, illetve külső adatbázisok alapján. 
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3. 

Beiratkozás 

 

1. A Könyvtár szolgáltatásainak igénybevételéhez – kivéve alapszolgáltatások – be kell 

iratkozni. 

2. A Könyvtárba beiratkozhat: 

   a Széchenyi István Egyetemen tanuló nappali tagozatos magyar és külföldi 

hallgatói, 

   a Széchenyi István Egyetemmel hallgatói jogviszonyban lévő levelezős és 

távoktatási    hallgatói, 

   a Széchenyi István Egyetem alkalmazottai.  

3. A Könyvtári tagság a beiratkozást követően 365 napra szól, melyet minden évben meg 

kell újítani. 

4. A beiratkozáshoz személyi igazolvány, lakcímkártya, vagy diákigazolvány, külföldiek 

esetében útlevél szükséges. 

5. A beiratkozáshoz szükséges adatok: név, születési adatok, anyja neve, állandó 

lakcíme, ideiglenes lakcíme, személyi igazolvány vagy útlevél száma, e-mail cím; az 

Egyetem hallgatói esetén a hallgató NEPTUN kódja, szakja.  

6. A beiratkozott olvasó olvasójegyet kap. Az olvasójegy más személyre nem ruházható 

át. 

7. Az olvasójegy elvesztését be kell jelenteni. A Könyvtár az elveszett olvasójeggyel 

való visszaélésből származó károkért felelősséget nem vállal, azt az olvasójegy 

tulajdonosának kell megtéríteni. Az elveszett olvasójegy pótlása külön térítés 

ellenében történik. 

8. A könyvtárhasználó a név-, munkahely, illetve lakcímváltozásokat haladéktalanul 

köteles bejelenteni. 

9. A könyvtári tagság megszűnik, ha a beiratkozási periódus lejár és a használó nem 

hosszabbítja azt meg, ha a Könyvtár igazgatója a könyvtárhasználó tagságát 

felfüggeszti, ha a könyvtárhasználó a tagság megszüntetését kéri. 

 

4. 

A könyvtár szolgáltatásai 

 

1. Beiratkozáshoz nem kötött szolgáltatások: 

● a Könyvtár látogatása, 

● a Könyvtár nyomtatott dokumentumainak helyben használata (kivéve 

szakdolgozatok), 

● tájékoztatás a Könyvtár működéséről, a szolgáltatásokról, a szolgáltatási 

rendszerekről, 

● tájékoztatás a könyvtári rendszerről, szolgáltatásokról. 

 

2. Beiratkozáshoz kötött szolgáltatások: 

a./ Helyben használat 
    A beiratkozott olvasók a Könyvtár teljes állományának (nyomtatott, elektronikus) helyben 

    használatára jogosultak.     

    A számítógépeken tilos: 
- bármilyen törvénybe ütköző illegális tevékenység, 

- üzleti célú tevékenységet folytatni, 
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- letölteni filmet, zenét az internetről. 

 

b./Elektronikus szolgáltatások 

● A Könyvtár számítógépes katalógusa (OPAC) a Könyvtár minden hálózati nyilvános 

munkaállomásán elérhető, használatának nem feltétele a beiratkozás. A katalógus 

távoli és 24 órás elérése a Könyvtár honlapjáról (http://lib.sze.hu), vagy közvetlenül 

a http://hunteka.sze.hu/monguz/ címről biztosított. 

 A Könyvtár elektronikus dokumentumtárában  (SzERep) a nap 24 óráján keresztül 

nyilvánosan elérhetők az e-tananyagok, a PhD dolgozatok és a publikációk. 

 2016-tól a Könyvtárban  dedikált számítógépeken a szerzői jogi törvény előírásai 

alapján megtekinthetők a szakdolgozatok. 

 

c./Kölcsönzés 

● Kölcsönözni csak a Könyvtárba történt beiratkozás után lehet. 

● A Könyvtárból kölcsönözhető minden olyan dokumentum, ami nincs korlátozás alatt 

● A Könyvtárból az egyetem hallgatói egyszerre maximum 10 db, az egyetem oktatói, 

kutatói maximum 60 db, az egyetem dolgozói, az egyetem PhD hallgatói maximum 15 

db, egyetemi nyugdíjasok maximum 10 db dokumentumot kölcsönözhetnek, azzal, 

hogy egyidejűleg a Központi Könyvtárból  és a MÉK könyvtárából  kölcsönzött 

dokumentumok  együttes száma nem haladhatja meg fenti számokat. 

● A könyvek kölcsönzési határideje általában 28 nap, amit egy alkalommal meg lehet 

hosszabbítani újabb 28 napra. Az oktatók/kutatók egy szemeszterre, az egyetemi 

nyugdíjasok 40 napra, és az egyetemi PHD hallgatók négy hónapra kölcsönözhetik ki 

a dokumentumokat.  

● A kölcsönzés és a visszavétel számítógéppel történik, olvasójegy használatával.  

● Az olvasó a kikölcsönzött dokumentumokért anyagi felelősséggel tartozik. A 

kikölcsönzött dokumentumot a kölcsönzési határidő lejártáig felszólítás nélkül vissza 

kell hozni, vagy a kölcsönzési időt meg kell hosszabbítani. Az olvasó a kölcsönzési 

határidő lejárata előtt két nappal elektronikus emlékeztető levelet kap.   

● Az olvasónak késedelmi díjat kell fizetni, ha a dokumentumot a kölcsönzési határidő 

lejárata után hozza vissza.  

● Az olvasó az elveszett vagy megrongált dokumentumokat köteles azonos kiadású 

példánnyal pótolni illetve az – könyvtár által megállapított – értékét megtéríteni. A 

térítés összege akár az elveszett dokumentum oldalankénti könyvtári másolási díja is 

lehet. 

● A Könyvtár nem kölcsönöz a használónak abban az esetben: 

- ha lejárt kölcsönzési határidejű dokumentum van nála, 

- a kért dokumentumot előjegyezték, 

- a késedelmi díjat nem egyenlítette ki, 

- nincs érvényes olvasójegye, 

- a Könyvtárral szemben bármiféle tartozása van. 

 

d./ Könyvtárközi kölcsönzés 

 A Könyvtár az állományában nem található dokumentumokat, vagy azok másolatát 

erre irányuló könyvtárhasználói igény esetén – más könyvtárakból (hazai és külföldi) 

bekéri, azokat az olvasó rendelkezésére bocsátja. 

 A könyvtárközi szolgáltatást igénybe veheti a Könyvtár bármely beiratkozott olvasója. 
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 Az Országos Dokumentumellátó Rendszer (ODR) szolgáltató intézményeiből érkező 

eredeti mű kölcsönzése térítésmentes. 

 Ha a könyvtárközi kérést külföldről tudjuk teljesíteni, annak minden költsége a 

megrendelőt terheli. 

 

e./ Hosszabbítás 

● A kölcsönzés időtartama egy alkalommal meghosszabbítható a kölcsönzési határidő 

lejárata előtt, legkésőbb a lejárat napján. 

● Hosszabbítani lehet: 

- személyesen a kölcsönző pultnál, 

- telefonon a munkanapokon a könyvtár nyitva tartási idejében, 

- a könyvtári számítógépeken, 

- on-line 24 órán keresztül (http:/lib.sze.hu, katalógus) 

- e-mailen. 

● Nem hosszabbítható a kölcsönzési határidő és a dokumentumokat haladéktalanul 

vissza kell hozni: 

- ha a könyvre előjegyzés van, 

- ha az olvasójegy érvényessége lejárt, 

- ha az olvasónak késedelmi díjhátraléka van. 

 

f./ Előjegyzés  

Az olvasó kérésére  a kölcsönzésben lévő dokumentumokra előjegyzést lehet kérni telefonon, 

e-mailben, a katalóguson keresztül vagy személyesen.  

Az előjegyzett dokumentumot 1 hétig tarja fenn az olvasószolgálat, annak letelte után a 

dokumentum újra szabadpolcra kerül és kölcsönözhető lesz. 

 

g./ Könyvtári tájékoztatás 

● a számítógépes katalógus (OPAC), az adatbázisok és elektronikus folyóiratok 

használatához a szaktájékoztatók kérésre segítséget nyújtanak. 

● a Könyvtár valamennyi munkatársa tájékoztatást nyújt a Könyvtár állományáról, a 

könyvtári rendszerről, az információs szolgáltatásokról. 

 

Záradék 
 

A könyvtárhasználó az 1997. évi CXL. törvény 57 §. (4) pontja értelmében bármikor 

kezdeményezheti a Könyvtárhasználati szabályzat módosítását. 

 

 

Hatálybalépés: 2017. 02.01. 
 

 

Győr, 2017. január 30. 

 

Figula Anikó 

        könyvtárigazgató 

 


