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Jókai Mór Városi Könyvtár 

Könyvtárhasználati és szolgáltatási szabályzat 

( A szervezeti és működési szabályzat 1. sz. melléklete.) 

Komárom, 2015 
A komáromi Jókai Mór Városi Könyvtár, nyilvános könyvtár, ennek megfelelóen az 

1997. évi CXL. törvény, más jogszabályok és az intézmény belső szabályzatainak keretei 

között minden érdeklődő számára nyitott az alábbiak szerint. 

A könyvtárat mindenki szabadon használhatja ingyenes regisztráció után. 
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Az intézmény nyitva tartása: 

Központi/felnótt Könyvtár: 

Hétfő: Zárva 

Kedd: 9.00-18.00 

Szerda: 9.00-18.00 

Csütörtök: 9.00-18.00 

Péntek. 9.00-18.00 

Szombat: 9.00-12.00 és 13.00-17.00 Vasárnap: 

Zárva Gyermekkönyvtár: 

Hétfó: Zárva 

Kedd: 13.00-18.00 

Szerda: 13.00-18.00 Csütörtök: 

13.00-18.00 

Péntek: 13.00-18.00 

Szombat: Zárva 

Vasárnap: Zárva 

Szónyi Fiókkönyvtár: 

Jelenleg zárva tart. 

A könyvtár a nyári hónapok alatt 4 hétig zárva tart, melynek pontos idejéról a lakosság 

előzetes tájékoztatást kap. 

Elérhetőségek: 

Központi Könyvtár: 

2900 Komárom, Táncsics Mihály u. 10. 

Telefon/fax: 34/344-631 Honlap: 

http://www.jmvk.hu e-mail: info@jmvk.hu 

könyvtárközi kölcsönzés: konyvtarkozi@jmvk.hu 

Gyermekkönyvtár: 

2900 Komárom, Jedlik Ányos u. 8. 

Tel: 34/540-067 

Honlap: http://www.jmvk.hu  

Szónyi Fiókkönyvtár: 

2921 Komárom, Petőfi Sándor u. 11. 

Honlap: http://www.jmvk.hu 

A könyvtár használatának feltételei: 
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A könyvtár regisztrált használója vagy beiratkozott olvasója lehet minden természetes 

vagy jogi személy, aki az 1997. évi XCL. Törvény 57. 1. bekezdésének megfelelóen 

az alább meghatározott adatokat közli és igazolja. A személyes adatokban 

bekövetkezett változásokat a könyvtárhasználó köteles bejelenteni a könyvtárnak. 

Regisztráció: 

A kötelezó statisztikai adatszolgáltatás érdekében könyvtárunk látogatóit ingyenesen 

regisztráljuk. A regisztrációhoz, beiratkozáshoz a következó személyes adatait kell közölnie 

és igazolnia: természetes személyazonosító adatok és lakcíme. 

A könyvtárhasználót ingyenesen, de regisztrációhoz kötötten illetik meg a következó 

alapszolgáltatások: 

A központi könyvtárban, a gyermekkönyvtárban és a fiókkönyvtárban egyaránt 

ingyenesen igénybe vehetó szolgáltatások: 

• a könyvtár látogatása, 

• a szabadpolcon elhelyezett dokumentumállomány helyben használata, 

• állományfeltáró eszközök segítségével tájékozódás a gyűjteményben,  információ a 

könyvtár és a könyvtári rendszer szolgáltatásairól, 

• a NAVA-pont (Nemzeti Audiovizuális Archívum) használata. 

Beiratkozás: 

Beiratkozott olvasóink igénybe vehetik az adott könyvtár összes szolgáltatását. A 

beiratkozási díj a könyvtár minden részlegére kiterjed. (Központi/felnótt könyvtár, 

Gyermekkönyvtár, Szónyi Fiókkönyvtár). 

A könyvtárhasználónak beiratkozáskor a következő adatokat kell közölnie és igazolnia: 

 Név 

 Születési név 

 Anyja születési családi és utóneve 

 Születési hely, idó 

 Lakcím (állandó, tartózkodási hely)  Személyi igazolvány vagy útlevél száma 

 Diákigazolvány száma 

Az önálló jövedelemmel nem rendelkezők könyvtári tagságához a szüló vagy 

gondviseló személyi adatai szükségesek. A személyi igazolvánnyal nem rendelkezők 

esetében a jótálló (szüló, gondviselő) aláírása szükséges. 

Külföldi állampolgár tagságához ideiglenes tartózkodási engedélyének és útlevelének, 

az EU tagországokból érkezőknek — a jogszabályban rögzítettek szerint — személyi 

igazolványának vagy útlevelének bemutatása szükséges. Az ideiglenes tartózkodási 

engedéllyel nem rendelkező külföldi állampolgár könyvtári tagságához 18 éven felüli, 

önálló jövedelemmel rendelkező magyar állampolgár kezessége szükséges. 
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A személyi adatokban történő változásokat az olvasónak be kell jelentenie. A könyvtár 

a személyes adatok védelméről az erre vonatkozó jogszabályok szerint köteles 

gondoskodni. 

A könyvtári tagság éves díj fizetése esetén a beiratkozástól számított 365 napra szól. 

Lejárta után a beiratkozáshoz kötött szolgáltatásokat csak annak megújítása után lehet 

igénybe venni. 

Az olvasó beiratkozáskor nyilatkozatot ír alá, amelyben vállalja a könyvtár 

szabályainak betartását. Az önálló keresettel nem rendelkezőkért, a jótálló terheli az 

anyagi felellóség. A beiratkozás az olvasójegy felmutatása után az intézmény minden 

részlegének használatára jogosít. 

Beiratkozási díjak: 

Amennyiben a könyvtárhasználó a beiratkozáskor bármilyen jogcímen kedvezményt 

kíván igénybe venni, a jogosultságot hiteles dokumentummal köteles igazolni. 

Az olvasójegy pótlása —elvesztés esetén — térítés ellenében történik. (150,-Ft) A 

nem nyomtatott dokumentumok állományrészból (CD,VHS, DVD, stb.) kölcsönzók, 

az éves tagdíj mellé évi 1 000,- Ft kölcsönzési díjat fizetn 

A kedvezmények nélküli beiratkozási díj összege: 

• 18 éven felüli, önálló jövedelemmel rendelkezők éves beiratkozási díja: 2000,-Ft 

+ az olvasójyeg ára: 150,-Ft 

A kedvezményes beiratkozási díj összege: 

 16 éven felüli, érvényes diákigazolvánnyal rendelkezó tanulók, hallgatók 

éves beiratkozási díja: 1000,-Ft + az olvasójegy ára 150,-Ft 

 Nyugdíjasok, GYED-en és GYES-en lévők, munkanélküliek éves 

beiratkozási díja: 1000,-Ft + az olvasójegy ára 150,-Ft 

Mentesülnek a beiratkozási díj fizetése alól: 

 16 éven aluliak — az 1997. évi XCL. törvény 56.Š (6) alapján  70 éven 

felüliek — az 1997. évi XCL. törvény 56.5 (6) alapján  súlyos 

fogyatékosok és fogyatékkal élők,  a könyvtári és közgyűjteményi 

dolgozók, (Múzeumok, Levéltárak) a 6/2001 (1.17) Korm. Rendelet 

alapján  magyar állampolgársággal rendelkező pedagógusok,  Komárom 

Város Önkormányzatának dolgozói. 

A könyvtár használóinak rendelkezésére álló szolgáltatások: 
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A regisztrációs jeggyel rendelkező olvasók önállóan tájékozódhatnak a könyvtár állományáról és 

szolgáltatásairól, a szabadpolcon lévő folyóiratok és dokumentumok helyben használatához nem 

szükséges beiratkozniuk. 

Az érvényes olvasójeggyel rendelkező olvasók az alábbi szolgáltatásokat vehetik igénybe: 

 dokumentumok kölcsönzése (könyvek, folyóiratok, AV)  kézi és folyóirat állomány 

kölcsönzése (szombattól-keddig)  az olvasóterem szolgáltatásainak igénybevétele  a 

könyvtár védett dokumentumainak helyben használata  raktári állomány használata  NAVA 

pont használata  tájékoztatás a könyvtár állományáról, gyújtóköréról, katalógusról, 

kölcsönzési előjegyzésról, hosszabbításról, TEXTLIB integrált könyvtári rendszer 

használatáról  szakirodalmi tájékoztatás, dokumentumajánlás, helyismereti információk, 

sajtófigyelés, bibliográfiai adatszolgáltatás  hozzáférés a könyvtár belső hálózatán elérhetó 

adatbázisokhoz, szöveges CD-ROMokhoz  könyvtárközi kölcsönzés igénybevétele  

számítógép-használat (szövegszerkesztés, internet-használat) fénymásolás  nyomtatás 

A dokumentumok kölcsönzésének szabályai 

A könyvek - a kézikönyvtári, olvasótermi, segédkönyvtári és a Jókai és Helyismereti Gyűjtemény 

kivételével - kölcsönözhetóek. 

A kézikönyvtár és segédkönyvtár könyveit — lexikonok, enciklopédiák kivételével — hétvégén: 

szombaton 15 órától kedd 17.30 óráig kölcsönözzük. 

A folyóiratokat a legfrissebb számok kivételével hétvégén kölcsönözzük: szombaton 15 órától 

kedd 17.30 óráig. A régebbi évfolyamok egy hétre kölcsönözhetóek. 

A nem nyomtatott dokumentum (CD, VHS, DVD, stb.) kölcsönzési ideje, 48 óra (2 nyitva tartási 

napra értve), és egy alkalommal 4 dokumentum kölcsönözhető. Amennyiben nincs rá előjegyzés 

akkor még egy alkalommal meghosszabbítható. 

Az olvasó egy alkalommal, legfeljebb 6 könyvet kölcsönözhet egy hónapra. A kölcsönzés 

időtartama amennyiben más nem kérte a művet akkor még 2x1 hónapra meghosszabbítható. Utána 

már csak a kikölcsönzött dokumentumok bemutatásával lehetséges azok határidejének 

meghosszabbítása. 

A lejárati határidőt személyesen, telefonon, e-mailben vagy a WEB-OPAC-on keresztül lehet 

meghosszabbítani. 

A határidőre vissza nem hozott és meg nem hosszabbított könyvekért az olvasó késedelmi díjat, a 

kölcsönzött dokumentum megrongálása vagy elvesztése esetén pedig kártérítést köteles fizetni. 

Könyvek esetében az elsó fokú felszólítást a lejárati dátum után egy héttel, a 2. fokú felszólítást a 

lejárati dátum után 2 héttel és a 3. fokú felszólítást a lejárati dátum után 3 héttel küldünk az 

olvasónak postai úton. 

A könyvtár állományában meglévó, de kikölcsönzött műveket az olvasó kérésére a könyvtárosok 

előjegyzésbe veszik és annak visszaérkezésekor értesítik az olvasót a kért mú beérkezéséról. 

1 felszólítás: 10,-Ft/kötet/nap + 150,-Ft az értesítési díj 

2 felszólítás: 10,-Ft/kötet/nap + 150,-Ft az értesítési díj 

3 felszólítás: 10,-Ft/kötet/nap + 300,-Ft az értesítési díj 

Határon túli olvasóknak a magasabb postaköltség miatt 300. —Ft az értesítési díj. 

Amennyiben a postai szolgáltatások díjai emelkednek, az értesítési díj is követi azokat. 
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A felszólítás ellenére vissza nem szolgáltatott könyvek értékének behajtása jogi úton történik. A 

kimutatott tartozás tartalmazza a késedelmi díjat, a könyvek eszmei értékét, a postaköltséget, az 

ügyintézés és a kezelés költségeit. 

A késedelmi díjat minden esetben meg kell téríteni a határidó lejárta után, függetlenül attól, hogy 

a könyvtárhasználónak a postára adott felszólítást a Magyar Posta kézbesítette-e. A kártérítés 

módjai: a pénzbeli kártérítésen kívül az elveszett vagy megrongálódott könyv pótolható azonos 

vagy újabb kiadású példánnyal is. 

Ha a könyvet nem lehet kereskedelmi forgalomban megvásárolni, a könyvtár az eszmei- vagy a 

napi forgalmi érték alapján számítja ki a térítési összeget. 

Az olvasói észrevételek kezelése 

A könyvár használói a jó és rossz tapasztalataikat, problémáikat „Olvasóink véleménye, 

javaslatai” címú könyvbe jegyezhetik be. A pontos névvel és címmel ellátott bejegyzésekre a 

könyvtár igazgatója vagy az általa megbízott személy ad írásos választ. Az e-mailben érkezó 

észrevételekre a megfeleló részleg dolgozója ad tájékoztatást. A panaszkezelés iktatásra kerül. 

A könyvtár szolgáltatásai részlegek szerinti bontásban 

Központi Könyvtár, olvasószolgálat: 

 az intézménybe látogatók fogadása, tájékoztatása a könyvtár használatáról, 

állományáról és az igénybe vehető szolgáltatásokról  a könyvtárhasználók 

nyilvántartásával kapcsolatos adminisztráció, a regisztrálással és a beiratkozással 

kapcsolatos tevékenységek  a dokumentumok kikölcsönzése, visszavétele, határidók 

módosítása, hátralékok kezelése  az előjegyzések adminisztrációja, az elójegyzett 

könyvek átadása  fénymásolás, nyomtatás  könyvtárközi kölcsönzés: a könyvtár 

állományából hiányzó — az olvasó önképzését és szakmai munkáját segítő — 

műveket az olvasó kérésére könyvtárközi kölcsönzés útján kell biztosítani. A 

megkapott mű kölcsönzési feltételeit és a visszaküldési határidőt a küldő könyvtár 

határozza meg. A könyvtárközi kölcsönzés díjtalan. Amennyiben a könyvtár védett 

állományát érinti, az adott könyvtár kérésre másolatot küld az anyagról. Ennek a 

költségét viszont az olvasónak kell megtéríteni. 

 középiskolai csoportok számára előre megbeszélt időpontban könyvtárbemutató és 

könyvtárhasználati foglalkozások tartása és egyéb olvasás népszerűsítő programok 

szervezése  író-olvasó találkozók és egyéb rendezvények szervezése (pl. Irodalmi 

Kávéház, „Lyukasóra” — rendhagyó irodalomóra)  idegen nyelvú szép- és 

szakirodalom kölcsönzése (angol, német, francia, stb.) 

 adminisztrációs szolgáltatásainkat (könyvkölcsönzés, folyóirat-kiadás, 

irodalomkutatás, beiratkozás, könyvtárközi kölcsönzés, előjegyzés, fénymásolás) 

legkésőbb zárás előtt negyed órával lehet igénybe venni. 

Olvasóterem, hírlap- és folyóirat — olvasó: 

 szaktájékoztatás írott dokumentumokból és adatbázisokból  kézikönyvek és 

folyóiratok helyben használata  egy olvasó egyszerre legfeljebb 3 dokumentumot 

(kézikönyv, folyóirat) tarthat magánál  kézikönyv jellegú CD-k, CD-ROM-ok 

helyben használata  a számítógép-használati szabályzatban meghatározott térítési díj 
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ellenében a könyvtár nyitvatartási idejében lehetőség van a számítógépek 

használatára. Zárás előtt fél órával be kell fejezni a gépeknél a munkát. 

 NAVA (Nemzeti Audiovizuális Archívum) Pont; A magyar nemzeti 

músorszolgáltatói kötelespéldány archívum állományából szolgáltató pont. Ezen 

keresztül elérhetók az országos földfelszíni terjesztésú televíziók és rádiók magyar 

gyártású vagy magyar vonatkozású műsorai. 

Médiagyújtemény: 

 bakelitlemezek és audiokazetták, CD-k, CD-ROM-ok, DVD-k, VHS-k stb. 

kölcsönzése és helyben használata 

Jókai- és helyismereti gyűjtemény: (prézens) 

 Jókai Mór összes művei, tanulmányok, monográfiák, képek, dokumentumok.  

Helyismereti monográfiák, tanulmányok, lexikonok, képek, AV dokumentumok, apró 

nyomtatványok, szakdolgozatok, kéziratok helyben használata. 

 szaktájékoztatás hagyományos és elektronikus úton a gyűjtemény anyagából. 

Gyermekrészleg: 

 szépirodalmi és ismeretterjesztő könyvek kölcsönzése és helyben használata  

gyermek- és ifjúsági folyóiratok helyben olvasása és kölcsönzése  szaktájékoztatás  

előjegyzés  könyvtárbemutató foglalkozások tartása általános iskolásoknak  játékos 

könyv- és könyvtárhasználati foglalkozások óvodásoknak  általános iskolai 

oktatáshoz kapcsolódó könyvtári órák szervezése 

 film-vetítés  társasjátékok használata  számítógép- és internet-használati lehetőség  

kézműves játszóházak tartása ünnepekhez, évfordulókhoz kapcsolódóan  olvasó —

és rajzpályázatok, vetélkedők szervezése 

Szónyi Fiókkönyvtár: 

 szépirodalom és ismeretterjesztó könyvek, folyóiratok kölcsönzése és helyben 

használata,  szaktájékoztatás,  előjegyzés,  könyvtárbemutató foglalkozások 

tartása általános iskolásoknak,  játékos könyv- és könyvtárhasználati foglalkozások 

óvodásoknak,  rendezvények szervezése. 

Reprográfia: 

 A könyvtár dokumentumaiból fénymásolat kérhető. 

 A teljes könyv fénymásolatát vagy digitalizálását a szerzői jog védelme érdekében 

nem vállaljuk. 

 kéziratokról semmilyen másolatot nem készítünk.  szakdolgozatokról nem készíthető 

másolat. 

 a szolgáltatás a könyvtár nyitvatartási idejében. (de záróra előtt 30 perccel már nem 

készíthető másolat) 
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 a másolatok felhasználásakor a könyvtár használó kötelesek az 1999. évi LXXVI. 

Törvény szerzői jogról szóló előírásait betartani.  nyomtatás. 

Egyéb rendelkezések: 

 Az olvasói terekbe kabátot, 16x22 cm-nél nagyobb táskát ne vigyenek be! 

 Kérjük, hogy a pénztárcájukat, értékeiket, irataikat tartsák maguknál! 

 Az olvasóknak és a látogatóknak ügyelniük kell a könyvtár berendezéseinek és 

állományának megőrzésére, a használat során azok épségének fenntartására. 

 A könyvtárba behozott saját dokumentumokat érkezéskor és távozáskor meg kell mutatni 

az ügyeletes olvasószolgálatos könyvtárosnak. 

 A könyvekbe és folyóiratokba bármiféle bejegyzést tenni, oldalaikat megrongálni nem 

szabad. 

 A dokumentumok reprodukálására szolgáló eszközök (pl. digitális fényképezőgép, kamerás 

mobil telefon) használatához engedélyt kell kérni. Saját számítógép (laptop, notebook, 

Iphone, IPAD stb.) használható. 

 A könyvtárban való tartózkodás kulturált, a többi olvasót nem zavaró magatartást kíván. 

 Az olvasói terekben kérjük, mellőzzék az evést és ivást! 

 Kérjük, hogy a mobiltelefonjukat a könyvtár olvasótereiben lehetőség szerint ne használják! 

 Ha a látogató, az olvasó nem rendeltetésszerúen használja a könyvtárat, viselkedésével, 

ápolatlanságával zavarja a működését, a könyvtár igazgatója meghatározott idóre 

korlátozhatja használati jogát. 

 Ha az olvasó tartozik könyvtárunknak (késedelmi díj, dokumentumok térítése, internet 

használati díj stb.), addig nem kölcsönözhet, illetve az internetet nem használhatja, amíg 

anyagi kötelezettségének nem tett eleget. 

 Dohányozni az 1999. évi XLII. Törvény előírásainak megfelelóen a könyvtár egész 

területén tilos! 

Mellékletek: 

• a könyvtári szolgáltatások díjai  informatikai 

szabályzat 

Komárom, 2015. április 24. 

 

Mária 


