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INTÉZMÉNYI SZOLGÁLTATÁSI DÍJAK 

 

A könyvtár beiratkozási, napi- és késedelmi díjai, könyvtárközi kölcsönzés 

Éves beiratkozási díj* - 0 Ft vagy 600 Ft vagy 1 200 Ft 

Díjfizetés alól mentesek, azaz 0 Ft/év: 

 16 éven aluliak 

 70 éven felüliek 

 közgyűjtemények (könyvtárak, múzeumok, levéltárak) dolgozói  

50%-os kedvezményben részesülnek, azaz 600 Ft/év: 

 érvényes diákigazolvánnyal rendelkező 16 éven felüli tanulók és hallgatók 

 70 év alatti nyugdíjasok, rokkantnyugdíjasok 

 pedagógusok 

 szakképző intézmények oktatói 

 közművelődési intézmények dolgozói 

 felsőoktatási intézmények főfoglalkozású oktatói 

 csak gyermekgondozási segélyben részesülők  

 Családi kedvezményben részesülnek azok a családok, ahol az apa, az anya – vagy 

az egyedülálló szülő – és a velük/vele egy háztartásban élő minden 16 év alatti 

gyermek beiratkozik. Ebben az esetben a szülőket személyenként 50%-os 

kedvezmény illeti meg.  

Teljes árat fizetnek, azaz 1 200 Ft/év: 

 Mindazok, akikre a fenti kedvezmények egyike sem vonatkozik 

Napidíj - 100 Ft/nap 

 Tájékoztatás, helyben használat, másolatszolgáltatás könyvtári dokumentumokról - 

be nem iratkozott könyvtárhasználók részére 

Késedelmi díjak 

 1. felszólító kiküldése után fizetendő** 500 Ft 

 2. felszólító (ajánlott) kiküldése után fizetendő** 1 000 Ft 

 3. felszólító (tértivevényes) kiküldése után fizetendő** 2 000 Ft 

*Az éves beiratkozási díj a beiratkozás napjától számított egy évig érvényes. 

**A felszólítók kölcsönzési határidő lejárta utáni kiküldési rendjét a Könyvtárhasználati 

szabályzat tartalmazza. 

Könyvtárközi kölcsönzés - A visszaküldés költsége könyvtáranként, a mindenkori postai 

díjszabás szerint 
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Térítéses irodai szolgáltatások: 

Fénymásolás, nyomtatás 

Szöveg – fekete – A4 30 Ft/oldal 

Szöveg – fekete – A3 60 Ft/oldal 

Szöveg – színes – A4 60 Ft/oldal 

Szöveg – színes – A3 120 Ft/oldal 

Fotó, kép – A6 70 Ft/db 

Fotó, kép – A5 140 Ft/db 

Fotó, kép – A4 280 Ft/db 

Fotó, kép – A3 560 Ft/db 

Szkennelés - 25 Ft/oldal illetve fotó 

Laminálás 

A/5 oldal: 200 Ft 

A/4 oldal: 400 Ft 

A/3 oldal: 800 Ft 

Internet- és/vagy számítógép-használat* 

A könyvtár eszközein 100 Ft/megkezdett fél óra. A művelődési ház számítógépén a 

20/2018. (VII. 9.) EMMI rendelet szerint ingyenes. 

*A könyvtár (Digitális Jólét Program Pont) beltéri WIFI szolgáltatása saját eszközön 

nyitvatartási időben ingyenesen használható. A művelődési háznál kültéri free WIFI áll a 

használók rendelkezésére. 


