
 

 

 

 

 

Díjtételek 

 

Ingyenes regisztrációhoz kötött szolgáltatások:  

a könyvtárlátogatás 

a könyvtár olvasótermi gyűjteményének helyben használata  

az állományfeltáró eszközök használata  

információ a könyvtár és a könyvtári rendszer szolgáltatásairól 

tájékoztatás távoli adatbázisok segítségével 

internet használat 45 perc 

internethasználat 45 perc után 15 percenként 65 Ft 

 

Beiratkozási díj (365 napra): 750 Ft, az alábbi kivételekkel: 

nyugdíjas 70 éves korig (nyugdíjas igazolvánnyal igazolandó): 75 Ft 

16 éven aluli és 70 éven felüli személyek számára: díjtalan 

tanulók, hallgatók számára (érvényes diákigazolvánnyal igazolandó): díjtalan 

könyvtári dolgozók, muzeális intézmények, levéltárak dolgozói számára (munkáltatói 

igazolással igazolandó): díjtalan 

pedagógusok (érvényes pedagógus igazolvánnyal igazolandó): díjtalan 

tartós betegek, fogyatékkal élők számára (illetékes hatóság által kiadott érvényes hatósági 

igazolvánnyal igazoltan): díjtalan 

 

Beiratkozáshoz kötött szolgáltatások:  

dokumentumok kölcsönzése: ingyenes 

kézikönyvtári, hangtári, olvasótermi, valamint többes példányú helyismereti könyvek 

kölcsönzése művenként: ingyenes 

előjegyzés: ingyenes 

irodalomkutatás: ingyenes 

könyvtárközi kölcsönzésben kért eredeti dokumentum visszaküldése: postai díjszabás szerint 

 

Egyéb díjtételek:  

elveszett látogatójegy és olvasójegy pótlása: 400 Ft 

előjegyzési értesítés postaköltsége (kivéve az elektronikus értesítést): 150 Ft 

könyvtárközi kölcsönzés értesítési postaköltsége (kivéve az elektronikus értesítést): 150 Ft 

 

Késedelmi díjak:  

könyvek, bekötött folyóiratok, dokumentumonként (db) naponta: 50 Ft 

film- és hangzó dokumentumok dokumentumonként (db) naponta: 100 Ft 

kézikönyvtári, hangtári, olvasótermi, valamint többes példányú helyismereti 

dokumentumonként (db) naponta: 200 Ft 

kották dokumentumonként (db) naponta: 50 Ft  

postaköltséget is magában foglaló felszólítási díj: 250 Ft 

 



 

Reprográfiai szolgáltatások:  

szöveg nyomtatása adatbázisból, internetről: 20 Ft 

kép nyomtatása adatbázisból, internetről: 20 Ft 

nyomtatás mikrofilmről: 200 Ft 

másolási díj A/4-es méret oldalanként: 20 Ft 

másolási díj A/3-as méret oldalanként: 40 Ft 

színes másolás A/4-es méret oldalanként: 200 Ft 

színes másolás A/3-as méret oldalanként: 400 Ft 

szkennelés oldalanként: 70 Ft 

digitális fényképezés felvételenként: 20 Ft 

digitális fényképezés napi bérlettel korlátlan mennyiségben: 800 Ft 

adathordozóra másolás könyvtáros segítségével: ingyenes 

 

Születésnapi újság árjegyzéke:  

12 oldalas csomag ára A/3-as méretben: 9 000 Ft, felár: 150 Ft/lap 

12 oldalas csomag ára A/4-es méretben: 6 000 Ft, felár: 100 Ft/lap 

 

Kötészet díjai:  

Egészvászon kötés: A/5: 1 000 Ft 

Egészvászon kötés: A/4: 2 000 Ft 

Egészvászon kötés: A/3: 3 500 Ft 

Egészvászon kötés: B/6: 800 Ft 

Egészvászon kötés: B/5: 1 500 Ft 

Egészvászon kötés: B/4: 2 700 Ft 

Egészvászon kötés: C/6: 600 Ft 

Egészvászon kötés: C/5: 1 200 Ft 

Egészvászon kötés: C/4: 2 000 Ft 

Félkemény kötés A/5: 1 100 Ft 

Félkemény kötés A/4: 1 700 Ft 

Félkemény kötés A/3: 2 500 Ft 

Félkemény kötés B/6: 800 Ft 

Félkemény kötés B/5: 1 400 Ft 

Félkemény kötés B/4: 2 000 Ft 

Az árak az aranyozást (szerző, cím) tartalmazzák, minden további aranyozási sor 100 Ft (sor 

hossza max. 11 cm) 

 


