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A Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtár Mándok könyvtára nyilvános könyvtár és
közszolgálati intézmény, ennek megfelelően rendelkezésére áll minden érdeklődőnek a
könyvtárak műkődéséről szóló jogszabályokban és a Szervezeti és Műkődési
Szabályzatban leirt
szolgáltatásokkal, az alábbi szolgáltató helyen:

4644 Mándok, Petőfi út 14/b,

az alábbi időpontokban :

1. Nyitvatartás

Hétfő SOO- 1200 1230 - 16~

Kedd 800 - 1200 1230 _ 1630

Szerda SOO_ 1200 1230 _ 16°0

Csütörtök 800 - 1200 12~ - 1630

Péntek SOO- 1200 1230 _ 1630

Szombat ZÁRVA

Vasárnap ZÁRVA



2. Használati jog
2.1. liA kulturális örökség hez tartozó javak szellemi birtokbavétele minden ember alapvető

joga. Az információs társadalom és demokratikus jogálIam működésének alapfeltétele a
könyvtári rendszer, amelyen keresztül az információk szabadon, bárki számára
hozzáférhetők." ( 1997. évi CXL. törvény a kulturális javak védelméről ... )

2.2. A Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtár használati joga valamennyi magyar és
külföldi állampolgárt korlátozás és megkülönböztetés nélkül megilleti.

2.3. A könyvtár használata tekintetében eKönyvtárhasználati Szabályzat előírásait kell
figyelembe venni.

2.4. Elti/tható a könyvtár használatától az, akinek a magatartása a többi könyvtárhasználót
jogai gyakorlásában tartósan akadályozza, egészségét veszélyezteti, nyugalmát
tartósan zavarja. A könyvtár ideiglenesen megtagadhatja bizonyos szolgáltatások
teljesítését attól, akinek tartozása van illetve a könyvtár használatára vonatkozó
szabályokat megszegi.

2.5. A Könyvtárhasználati Szabályzat módosításait minden magyar állampolgár
kezdeményezheti. A módosítási javaslatot írásban kell benyújtani, s a könyvtár vezetője
minden esetben tájékoztatja a javaslattevőt arról, hogy a javaslat elfogadásra került-e, a
módosítási javaslat beépült-e a Könyvtárhasználati Szabályzatba.

3. A könyvtár szolgáltatásai
3.1. A könyvtárunkban megkülönböztetünk beiratkozáshoz kötött és beiratkozáshoz nem

kötött térítésmentesen igénybe vehető szolgáltatásokat.

3 .1.1. A beiratkozás nélkül igénybe vehető szolgáltatások:
a, a könyvtár megtekintése, egyéni és csoportos látogatása
b, a könyvtár állományfeltáró eszközeinek ( katalógusok, adatbázis) használata
c, informálódás a könyvtár és a könyvári hálózat szolgáltatásairól
d,a szabadpolcon, kézikönyvtárban, raktárban elhelyezett könyvek helyben használata
e, folyóiratok, újságok helyben olvasása
f, könyvtárhasználati órák látogatása
g, irodalmi, művészeti, tudományos rendezvények látogatása

3.1.2. A beiratkozással igénybe vehető szolgáltatások
a, nyomtatott dokumentumok kölcsönzése ( könyvek, periodikumok régi számai)



b, elektronikus dokumentumok helyben használata
c, zenei gyűjtemény helyben használata
d, szaktájékoztatás kérése
e, témafigyelés
f, könyvtárközi kölcsönzés

g, előjegyzés (bent nem lévő dokumentumokra)

h, számítógépek használata - Internet használat nélkül

3.1.3. Az általános iskolában dolgozó beiratkozott pedagógusokat a 3.1.2. pontban felsoroltakon
felül a következő plusz szolgáltatások illetik meg:
a, elektronikus, audiovizuális, hangzó dokumentumok kölcsönzése
b, olvasótermi, helyismereti dokumentumok kölcsönzése
c, egyéb jellegű dokumentumok kölcsönzése ( kották, képek, térképek)
rövid időtartamra ( egy- egy tanítási órára ).

3.2. Szolgáltatások, melyeket be nem iratkozott és beiratkozott látogatók egyaránt térítés
ellenében vehetnek igénybe
a, fénymásolás, másolatkészítés
b, számítógépek használata / kivéve 3.1.2.pont h, kitétele /
c, Internet-hozzáférés igénybevétele
d, nyomtatás
e, scannelés

4. A látogatók nyilvántartása és az ehhez kapcsolódó szabályozás
4.1.1.Az állományvédelem és a statisztikai adatszolgáltatás igényli, hogy minden látogató

nyilvántartás céljából minden könyvtárlátogatási-, használati alkalom kezdetekor a
kölcsönzöpultnál szolgálatot teljesítő könyvtárosnál jelentkezzen. Ez alól kivételt
képeznek a könyvtár nyilvános rendezvényeinek csoportos látogatói illetve a
szolgáltatásokat szervezett keretben igénybe vevők csoportjai (pl. szabadidős
foglalkozás, könyvtárhasználati óra,stb.)

4.1.2. A nyilvántartás, regisztrálás alapfeltétele, hogya könyvtárat használni kívánó
személy az első használat alkalmával - közölje és hitelt érdemlő dokumentum (
személyi igazolvány, útlevél, diákigazolvány) felmutatásával igazolja adatait.

4.1.3. A személyes adatok védelméről és jogszerű adatkezeléséről a könyvtár köteles
gondoskodni.

4.1.4. A könyvtárhasználóktól felvett adatok kizárólag könyvtári nyilvántartás vezetésére,

könyvtári statisztikák készítésére használhatóak fel. Az adatokat a könyvtár harmadik
fél részére nem adhatja át, nyilvánosságra nem hozhatja az adatközlő írásos

beleegyezése nélkül.
4.1.5. A könyvtár a 3.1.1. pontba felsorolt ingyenes szolgáltatásokat igénybe vevők alábbi

személyes adatait (név, születési idö) az 1997.évi törvény 57 § alapján regisztrálja.



4.1.6.A könyvtárlátogató kérésére - amennyiben a könyvtár szolgáltatásait a jövőben nem
kívánja igénybe venni - adatait töröljük.

4.2. A 3.1.2.és 3.1.3. pontban felsorolt szolgáltatások igénybe vételének feltétele
a beiratkozás

4.2.1. A beiratkozáshoz a 4.1.2. pontban leírtak alapján személyi igazolvány vagy útlevél
szükséges.

A 14 éven aluli vagy önálló jövedelemmel nem rendelkező személyeknek szülői I
gondviselői kezességi nyilatkozat is szükséges.

4.2.2. A beiratkozáskor az alábbi személyes adatokat kell közöíní és igazolni
- név ( leánykori név)
- születési idő és hely
- anyja neve
- állandó lakcím
- személyi igazolvány vagy útlevél száma

4.2.3. A könyvtár gyűjti az olvasók alábbi adatait is, ezek közlése azonban nem kötelező:
- foglalkozás
- munkahely
- iskolai végzettség

Tanulóknál ezt a tényt foglalkozásként, az oktatási intézmény megnevezését
munkahelyként tüntetjük fel.
Nyugdíjasok, munkanélküliek, háztartásbeliek esetén e helyzet a foglalkozás
rovatban rögzítendő.

4.2.4. A beiratkozás mindenki számára ingyenes.
4.2.5. A beiratkozáshoz használt dokumentumok

a, törzslap ( kölcsönzőtasakban )
Az olvasó törzslapján szerepelnie kell a 4.2.2. pontban felsorolt adatoknak és
az olvasó aláírásával jóváhagyott nyilatkozatnak, melyben kötelezi magát a
könyvtárhasználati szabályzat ide vonatkozó részeinek, a dokumentum kezelés
szabályainak betartására, a lakcím változásainak bejelentésére és elfogadja a
kölcsönzési nyilvántartás vezetésének módját.
E nyilatkozatban az önálló jövedelemmel rendelkező a kölcsönzött
dokumentumokért anyagi felelősséget vállal. Az önálló jövedelemmel nem
rendelkezők esetében azt a kezességet vállalónak kell megtennie.

b, olvasójegy
Az olvasó egyedi azonosító számán és nevén kívül a beiratkozás (könyvtári
dolgozó aláírásával igazolt) dátumát kell rávezetni, a könyvtár pecsétjével
ellátni.

A névazonosságból adódó tévedések megelőzése, elkerülése érdekében a
lakcímet is átvezetjük az olvasójegyre.
Az elveszett olvasójegyet a könyvtár térítésmentesen pótolja.
Az elvesztés tényét az olvasó haladéktalanul köteles jelenteni a könyvtárnak



Az olvasójegyet csak a tulajdonos használhatja, át nem ruházhatja.

5. A szolgáltatások igénybevételi feltételeinek részletes leírása
5. 1. 1.Kölcsönzés

A szabadpolcokon és a raktárban elhelyezett könyvek, és a periodikumok
régebbi számai kölcsönözhetők.
Külföldi állampolgárok esetében a kölcsönzéshez egy magyar állampolgár
kezességvállalása szükséges.
Pedagógusok számára olvasótermi, kézikönyvtári állományrészben levő könyvek
( lexikonok, szótárak, albumok) és egyéb papír alapú dokumentumok ( fényképek,
kották, plakátok) valamint elektronikus és hangzó dokumentumok egy - egy
tanítási órára kölcsönöznetők.

Egyszerre a 14 évalatti személyek 4, 14 év felettiek 8 darab dokumentumot
kölcsönözhetnek.
A kölcsönzési idő 14 év felettieknek 4 hét, e korhatár alatt 2 hét.
A kölcsönzési határidő, lejárta előtt, akár telefonon is - még két alkalommal
meghosszabbítható, ha nincs a könyvre előjegyzés.
Amennyiben a keresett művet már kikölcsönözték, igény szerint, az olvasó
előjegyeztetheti. Az előjegyzéseket a könyvtár az igénylések sorrendjében elégíti
ki. Az igénylő a dokumentum beérkezéséről tájékoztatást kap.

5.1 ..2. Könyvtárközi kölcsönzés
A saját állományból nem kielégíthető olvasói igények könyvtárközi kölcsönzés útján
is teljesíthetők - ha kérését az igénylő aláírásával hitelesíti az elektronikusan
elküldött kérő lapot visszaigazoló űrlapon - a dokumentum átkölesönzése vagy
térítéses másolat formájában.
Az eredeti dokumentum postaköltsége illetve a másolatszolgáltatás (a küldő
könyvtár által meghatározott) díja az igénylőt terheli
Az ilyen módon eredetiben beszerzett dokumentum kölcsönzési határideje
esetenként, a küldő könyvtár feltételei alapján kerül megállapításra.

A kölcsönzési határidőn túl visszaszolgáltatott dokumentumokért 10
Ftldokumentum/hét késedelmi díjat kell fizetni.

A késedelmes olvasó a lejárat határidejét követő 4 héten belül felszólítást kap a
kölcsönzött dokumentumok visszahozására. Önálló jövedelemmel nem

rendelkezők vagy külföldiek esetén ezt a jótállónak kell elküldeni.
A másodszori figyelmeztetés a lejáratot követő 6 - 8. héten, a harmadik a 8 -
10 héten kerül kézbesítésre.
Ha a kölcsönző ezek után sem teljesíti a beiratkozáskor vállalt kötelezettségét a
követelést peres eljárás útján érvényesítheti a könyvtár.



6.
A könyvtári dokumentumok elvesztése és / vagy megrongálása esetén a 3/1975
(VilI. 17 ) KM-PM sz. együttes rendelet 20-22 §-ai és az azt kiegészítő közös
irányelv (MK 1978/9. sz. ) rendelkezéseknek megfelelően jár el a könyvtár.
Ezek szerint ha

az elveszett dokumentumot egy másik példány érdemben pótolja, akkor a
felajánlott példány elfogadható
a dokumentum másolata érdemben helyettesíti az eredeti dokumentumot
másolat is elfogadható
az elveszett dokumentum nem pótolható, a könyvtár a gyűjteményi
értékének pénzben való megtérítését követelheti. Ez az összeg a
dokumentum beszerzési áránál általában magasabb.

5.2. Helybenhasználat
Valamennyi a könyvtár különböző részlegeiben elhelyezett dokumentumokat a
használók maguk választják ki, de a könyvtárosok teszik helyre.

Az időszaki kiadványok korábbi példányait illetve a raktárban lévő dokumentumokat a
könyvtárostói lehet kérni közvetlenül,

Egyszerre 4 könyvet és 2 folyóiratot ajánlott levenni a polcról.

5.3. Tájékoztatás
A tájékoztató szolgálatot személyesen, levélben vagy telefonon bárki igénybe veheti.
Általános illetve közhasznú tájékoztatás a teljes nyitvatartási időben kérhető.
A tájékoztatás az alábbi szolgáltatásokra terjed ki :

- szóbeli tájékoztatás
- írásos tájékoztatás
- retrospektív iroda lomkutatás
- kurrens irodalomfigyelés

5.4. Egyéb szolgáltatások
5.4.1. Csoportos könyvtárlátogatások. Előzetes jelentkezés alapján fogadjuk az

óvodásokat könyvtárlátogatásra, az iskola tanulócsoportjait könyvtárhasználati és
szaktárgyi órák tartására.
A könyvtár olvasói és más érdeklődök részt vehetnek a könyvtár irodalmi,
művészeti, ismeretterjesztő rendezvényein.

5.4.2. A könyvtár kérésre szaktantermekbe, tanári szobákba állományából letétet ad és
gondoskodik a letéti állomány folyamatos cseréjéről. Az igénybevevők az ott

elhelyezett állományért anyagi felelősséggel tartoznak.

5.5. A nyilvános PC-állomások használati rendje
5.5 1. A számító gép-használat általános szabályai

A számítástechnikai eszközökhöz kapcsolódó valamennyi szolgáltatás



könyvtár teljes nyitvatartási idejében igénybe vehetö.
A szolgáltatásokat a beiratkozott olva sók és érvényes tagsággal nem rendelkező
látogatók egyaránt használhatják, akiknek a használat megkezdése elött le kell adni az
olvasójegyüket illetve személyi igazolványukat ( vagy egyéb személyazonosításra
alkalmas okmányukat ) az adminisztrációt végző könyvtáros nak.
A használat megkezdése előtt a használat célját a kölcsönzö szolgálat munkatársának
be kell jelenteni.

A számítógépeket csak könyvtári munkatársak kapcsolhatják be, indíthatják újra.
A számítógép-használat elsősorban önálló használatot jelent, szükség esetén a
könyvtáros segítsége kérhető - kivéve 14 éven aluli személyek esetében, akik csak a
könyvtáros felügyelete mellett használhatják a gépeket.
A használók minden észlelt üzemzavart kötelesek jelenteni a munkatársainknak ( pl.
elindított program nem futtatható, rendellenes kilépés a programból, lefagyás, stb. )
A használat befejeztével kérjük a gépeket leállítani és - ha szükséges,a használati díj
kiegyenlítése után - leadott olvasójegyüket illetve okmányukat átvenni.
A használók a számítógépek program beállításait nem változtathatják meg, nem
telepíthetnek illetve nem törölhetnek szoftvertermékeket.
A magukkal hozott lemezeket (pendrive, CD) a könyvtáros által végzett vírusellenőrzés
után használhatják.
Az általuk létrehozott állományokat amerevlemezről törölniük kell, de továbbküldhetik
vagy lemezre másolhatják azokat.
A számítógépek használatához kapcsolódó járulékos szolgáltatások ( nyomtatás,
scannelés ) díjkötelesek.

5.5.2. A CD-k és CD-RaM-ok használatának szabályai
A CD-k, CD-ROM adatbázisok és az ismeretterjesztö CD-ROM-ok térítési díj nélkül,
helyben használhatók .
.Másolatok a könyvtárban sem CD-kről, sem CD-ROM adatbázisokról, sem
ismeretterjesztő CD-ROM-okról nem készíthetök.
A CD-ROM-okról történö másolásra vagy nyomtatásra a számítógépek
használatára vonatkozó általános szabályok érvényesek.

5.5.3. Táblázatkezelés, szövegszerkesztés
Ezen szolgáltatások használata a beiratkozott olvasók számára ingyenes.
Az érvényes könyvtártagsággal nem rendelkező használók számára díjfizetés ellenében
vehetőek igénybe.
A létrehozott dokumentumok mentése csak a könyvtáros által vírusellenörzött vagy
helyben formázott lemezekre, adathordozókra történhet.

Az ezekhez a program okhoz kapcsolódó egyéb szolgáltatások (nyomtatás,

scannelés) mindenki számára díjkötelesek.



5.5.4. Az Internethasználat szabályai
Az Internet használata minden felhasználó számára díjköteles.
Az érvényes könyvtártagsággal rendelkezök kedvezményes díjszabás szerint
vehetik igénybe, amennyiben igazolják tagságukat.
Az Internetről letöltött állományokkal a használók a gépek merevlemezeit nem
terhel hetik, a letöltött, programokat vezérlő állományokat ftp-vel nem futtathatják,
azokat haladéktalanul törölniük kell, vagye-mailben csatolt állományként
postázhatják illetve CD lemezre vagy pendrive-re másolhatják a lemezek ide
vonatkozó használati szabályainak betartásával lsd. szabályzat 5.5.1. szakasza 1.
A felhasználó a fenti tevékenysége során köteles betartani a szerzői jogi és
egyéb licence előírásokat.
Közízlést vagy társadalmi csoportokat sértő tartalmú webhelyek látogatása pl. xxx-
oldalak, rasszista site-ok, stb.) és onnan állományok letöltése nem engedélyezett.
Az Internet használatához kapcsolódó járulékos szolgáltatások díjtételei minden
használó számára egységesen fizetendők.

6. Egyéb rendelkezések
6.1. A könyvtárba behozott saját dokumentumokat érkezéskor és távozáskor be

kell mutatni.

6.2. A könyvtár helyiségeiben tilos a dohányzás, valamint a mobiltelefonok használata.
Bontott csomagolású étel, ital behozatalát kérjük mellőzni.

6.3. A közösséget, a társadalmi tulajdont sértö, jelen szabályzatban foglaltakat figyelmen
kívül hagyó látogatót a könyvtáros meghatározott időre kizárhatja a könyvtár további
használatából.

6.4. A látogatók amennyiben a könyvtár illetve annak dolgozóinak valamely intézkedését

sérelmezik - panaszukkal az intézmény igazgatójához fordulhatnak.
Amennyiben problémájuk így nem oldódik meg, jogorvoslatért az őnkormányzathoz (

mint fenntartóhoz) fordulhatnak.


