
A DRHE – Maróthi György Könyvtár
Könyvtárhasználati Szabályzata

A könyvtár nyilvános felsőoktatási szakkönyvtárként működik. Szolgáltatásait igénybe veheti
minden olvasó, amennyiben a könyvtár használatának feltételeit elfogadja és betartja.
A könyvtár  nem nyilvános  könyvtári  egységeit  a  felhasználók  csak  korlátozottan  vehetik
igénybe. 
A könyvtár küldetési nyilatkozatában úgy fogalmazta meg, hogy 
a) a könyvtár legyen alkalmas – alapfeladatai ellátása mellett – regionális és városi információs 
igényeket is magas színvonalon ellátni, 
b) működjön a DRHE és egyéb intézmények oktatóinak és hallgatóinak báziskönyvtáraként, más 
felhasználók szakkönyvtáraként, regionális kutatóközpontként. 

A könyvtár gyűjtőköre a képzésnek megfelelő szakterületek és tudományágak szerint, valamint a
nyilvános funkcióból adódó feladatoknak megfelelően alakul.

Nyitva tartás :  
 
 Hétfő                 9.00 - 20.00     
 Kedd                 9.00 - 18.00    
 Szerda     9.00 - 18.00    
 Csütörtök     9.00 - 18.00    
 Péntek     9.00 - 16.00    

A  raktárban  lévő  dokumentumokat  kérőlapon  lehet  kikérni  hétfőtől  csütörtökig  16.30-ig,
pénteki napon 14.00 óráig.

  
Beiratkozás nélkül, térítésmentesen igénybe vehető szolgáltatások: 
a) a könyvtár látogatása, 
b) a könyvtár által kijelölt gyűjteményrészek helyben használata, 
c) az állományfeltáró eszközök használata, 
d) információadás a könyvtár és a könyvtári rendszer szolgáltatásairól, 
e) eMOP használata (kizárólag hivatalos ügyek intézésére).
f) a könyvtár saját számítógépes katalógusának (OPAC) használata

Beiratkozáshoz kötött szolgáltatások: 
a) kölcsönzés, 
b) számítógép és internet használat. 

Beíratkozási díj :
 DRHE oktatóinak, dolgozóinak : ingyenes
 DRHE hallgatóinak, doktorandusz hallgatóknak : 500,-Ft
 Külső olvasóknak : 1000,-Ft
 Nyugdíjasoknak (70 év felett) : ingyenes
 Fiatalkorúaknak ( 16 év alatt ) : ingyenes
 Közgyűjteményi dolgozóknak : ingyenes
 



A beiratkozott olvasó olvasójegyet kap, amely jogosítja: 
a) kölcsönzésre – a meghatározott feltételek szerint, 
b) olvasóterem használatára, 
c) a számítógépek fél órás ingyenes használatára 

A  könyvtárba  a  személyazonosság  igazolásával  és  a  belépési  nyilatkozat  kitöltésével
iratkozhat  be  minden  18.  életévét  betöltött  személy,  aki  a  könyvtárhasználati  szabályzat
rendelkezéseit magára nézve kötelezőnek ismeri el.
Kölcsönözni  személyesen,  érvényes  olvasójeggyel  lehet.  Az olvasójegy  másra  át  nem
ruházható és csak fényképes igazolvánnyal együtt érvényes. A kölcsönzött dokumentumokért
a kölcsönző saját maga felel. A kölcsönzésből időszakosan kizárja magát az, akinek könyv-
vagy díjtétel-tartozása van. A kölcsönzési határidőt túllépő olvasóknak késedelmi díjat kell
fizetni. Ha a felszólítások eredménytelenek maradnak, a könyvtár késedelmi díjjal megnövelt
követelését  jogi  úton  érvényesíti.  Az  olvasó  az  elveszett  vagy  megrongálódott
dokumentumo(ka)t köteles azonos vagy legújabb kiadású példánnyal pótolni vagy másolati
díját megtéríteni. 
A  kölcsönzésben  egyszerre  a  hallgatóknál  maximum  10  könyvtári  anyag,  külsős  olvasóknál
maximum 3 kötet lehet.

A  könyvtár térítéses szolgáltatásai : 
a)  másolás  a  könyvtár  tulajdonában  lévő  dokumentumokról,  a  szerzői  jogi  törvény
előírásainak betartásával, 
b) nyomtatás, 
c) a könyvtárközi kölcsönzés felmerülő költségei, 
d) irodalomkutatás.
e) elektronikus tananyagnyomtatás 
g) a könyvtár dokumentumainak helyben használata kutatás céljából díjköteles 

Szolgáltatási díjak : 
-Fénymásolás : A/ 4                        10,-   FT / OLDAL         

              A/ 3                       20, -  FT / OLDAL         
                         SZÍNES A/4           40,-  Ft  /  OLDAL           
                         SZÍNES    A/3        80,-  Ft  / OLDAL       
                         NYOMTATÁS :   10, -  Ft  /oldal
                         Szkennelés :            5, -  Ft  /oldal

-Irodalomkutatás ,bibliográfia készítés a könyvtár gyűjtőkörébe tartozó témában :  
                         40 tételig : 1200,-ft
                         40 tétel fölött : további 60,-Ft / tétel 

- Napi jegy : 300,- FT 
- Olvasójegy pótlása  : 200,-Ft 
        

Tájékoztatás 
A tájékoztató szolgálat a könyvtárhasználók számára térítésmentesen segítséget nyújt a könyvtár 
és a katalógusrendszer használatában. Tájékoztat a könyvtár állományáról, a fontosabb hazai és 
külföldi információs szolgáltatásokról és azok hozzáférhetőségéről. Eligazítja a könyvtárhasználót
az általa keresett tárgykörök szakirodalmában 



Könyvtárközi kölcsönzés 
 A DRHE Maróthi György Könyvtára az Országos Dokumentum-ellátási Rendszer (ODR) keretén
belül az olvasók számára könyvtárközi kölcsönzéssel szolgáltatja azokat a könyvtári 
dokumentumokat, amelyek állományában nem lelhetők fel. 
 A szolgáltatást igénybe veheti a könyvtár bármely beiratkozott olvasója, aki vállalja a 
könyvtárközi kölcsönzési szabályok betartását és költségeit.

Helyben használat 
 Csak helyben használhatóak a kézikönyvtári könyvek, a bibliai kommentárok, a kötelező 
irodalom helyben használatra kijelölt példányai, a védettnek nyilvánított állomány, a napilapok és 
folyóiratok legfrissebb számai, valamint a kutatóintézeti és a tanszéki letéti könyvtárak 
állományából ebbe a kategóriába besorolt egyéb dokumentumok.

Elektronikus tananyagnyomtatás 
A könyvtár a DRHE hallgatói számára biztosítja az elektronikus tananyagarchívumba feltöltött 
dokumentumok olvasását, illetve nyomtatását. A szolgáltatás könyvtári beiratkozáshoz kötött. 
Térítési díja a könyvtár másolatkészítési díjaival megegyezik.


