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A BCE Entz Ferenc Könyvtár és Levéltár  

Könyvtárhasználati Szabályzata 

A BCKT 2014.05.14-ei ülésén, a 16/2014.(V.14.) számú 
határozatával támogatta a Szabályzat elfogadását. 
 
Ezzel egyidejűleg a tárgyban kiadott korábbi szabályozás hatályát 
veszítette. 
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Az egyetemi szabályzatok, az Entz Ferenc Könyvtár és Levéltár Szervezeti és Működési Rendje és a 
vonatkozó jogszabályok alapján a könyvtárhasználatot az alábbiak szerint szabályozom: 

I.  A Könyvtár használatának alapelvei 

1. A Könyvtár nyilvános állami egyetemi könyvtár, melynek szolgáltatásait mindenki igénybe 
veheti, aki elfogadja jelen szabályzat rendelkezéseit. 

2. A Könyvtár alapszolgáltatásai ingyenesek, a többi szolgáltatás igénybe vételéhez be kell 
iratkozni. A Könyvtár alapszolgáltatásai:  

– könyvtárlátogatás, 
– nyilvántartások használata, 
– információ a Könyvtár és a könyvtári rendszer szolgáltatásairól. 

 

II.  A beiratkozás feltételei 
 

1. A Könyvtárba minden 14. életévét betöltött személy beiratkozhat. 

2. A beiratkozó törzslapot tölt ki, melyen aláírásával  

– tudomásul veszi, hogy személyi és kölcsönzési adatait a Könyvtár számítógépen tartja 
nyilván, 

– a Könyvtárhasználati Szabályzatot magára nézve kötelezőnek ismeri el. 

3. A Könyvtár a személyi adatok védelméről a vonatkozó jogszabályok szerint gondoskodik. A 
könyvtárhasználó köteles a személyi adataiban történő változásokat bejelenteni. 

4. A beiratkozáshoz szükséges okmányok bemutatása és a beiratkozási vagy regisztrációs díj 
kifizetése után a beiratkozó a könyvtári tagság igazolására olvasójegyet kap. Kölcsönözni csak 
érvényes olvasójeggyel lehet. Az olvasójegy másra át nem ruházható. A könyvtárhasználó 
felelős az olvasójegyébe beírt kikölcsönzött dokumentumokért. 

5. Az olvasójegy elvesztését köteles a könyvtárhasználó saját érdekében haladéktalanul jelezni. A 
Könyvtár a bejelentést követően letiltja az elveszett olvasójegy használatát. Az elveszett 
olvasójeggyel illetéktelenül kikölcsönzött dokumentumokért az olvasójegy tulajdonosa a felelős. 
Új olvasójegy pótdíj ellenében váltható.  

6. Az olvasójegy a beiratkozástól számított egy évig érvényes, utána évenként hosszabbítható.  

7. Az aktuális beiratkozási és regisztrációs díjat a Könyvtári és levéltári díjak című kiadvány 
tartalmazza. A szükséges okmányokat a beiratkozáskor be kell mutatni.  
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III. A könyvtárhasználat általános szabályai 

 
1. A ruhatár használata kötelező, a Könyvtárba kabátot és táskát bevinni nem lehet. 

2. Az olvasóterem az elmélyült tudományos munka számára fenntartott hely, ezért rendjét és 
csendjét hangos beszélgetéssel, telefonálással zavarni nem szabad. 

3. A Könyvtár egész területén tilos a dohányzás. 

4. Étkezés, üdítőital és kávé fogyasztása a kijelölt helyen (a ruhatár előtt és az olvasóterem előtti 
pihenő részen) engedélyezett. 

5. Zárt palackban tárolt ásványvíz fogyasztása engedélyezett a Könyvtár egész területén. 

6. A Könyvtár nyilvános tereiben elhelyezett számítógépek, valamint az önkiszolgáló fénymásoló 
használatához a kihelyezett használati útmutatók nyújtanak segítséget. 

7. A Könyvtár bejáratánál elhelyezett biztonsági kapu jelzése esetén a könyvtárhasználó köteles a 
könyvtáros felszólítására megmutatni a nála lévő összes dokumentumot. Könyvtári 
dokumentum szabálytalan kivitele esetén a Könyvtár eljárást kezdeményez.  

8. A Könyvtár nyitva tartási rendje a könyvtári rendezvények függvényében változhat, erről 
honlapunkon keresztül és egyéb módokon tájékoztatást adunk. 

9. A kölcsönzőben elhelyezett önkiszolgáló fénymásoló gépen térítés ellenében, önállóan 
készíthető másolat a másológép használati utasításában előírt módon. Amennyiben ettől eltér a 
használó, és kárt okoz a gépben, a keletkezett kárt köteles megtéríteni. Fénymásolat könyvtári 
anyagról készíthető a szerzői jogok figyelembe vételével, melyek betartásáért a másolatot 
készítő felelős. 

10. A könyvtári dokumentumok, a számítógépek, a fénymásoló gép és a Könyvtár berendezési 
tárgyai épségének megóvása minden könyvtárhasználó kötelessége. Aki kárt okozott a 
Könyvtár dokumentumaiban vagy berendezéseiben, köteles azt megtéríteni.  

11. A Könyvtár működésével és szolgáltatásaival kapcsolatos észrevételek közlésére minden 
olvasónak lehetősége van e-mailben vagy személyesen az olvasószolgálat munkatársainál. 

12. A Könyvtár nyilvános tereiben történő filmezés a könyvtárigazgató előzetes hozzájárulásával 
lehetséges. 

 

IV.  Helyben használat 

1. A Könyvtár hagyományos és elektronikus információforrásai minden beiratkozott 
könyvtárhasználó számára szabadon hozzáférhetők. A könyvtári tagsággal nem 
rendelkezőknek a szolgáltatások igénybe vételéhez napijegyet kell váltaniuk.  

2. A Könyvtár állományáról a hagyományos cédulakatalógusok és az online katalógus nyújtanak 
információt. A cédulakatalógusok gyarapítása a számítógépes nyilvántartás bevezetésével 
befejeződött: 

 

– a betűrendes cédulakatalógus 1996-ban,  
– a sorozati cédulakatalógus 1996-ban, 
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– a szakkatalógus 1996-ban,  
– a folyóirat cédulakatalógus 1993-ban lett lezárva. 

 

3. A Huntéka integrált könyvtári rendszer folyamatosan épülő online katalógusában megtalálhatók 
a Könyvtár és a tanszéki könyvtárak dokumentumainak bibliográfiai és kölcsönzési adatai.   

4. Az állományból a könyvtári tagsággal rendelkező könyvtárhasználók sem kölcsönözhetnek, 
csak helyben használhatják: 

– az 1945 előtt megjelent muzeális értékű dokumentumokat,  
– a hírlapokat, folyóiratokat, 
– a szakdolgozatokat, diplomamunkákat, disszertációkat és tudományos értekezéseket, 
– az olvasótermi kézikönyveket, szótárakat, lexikonokat, adattárakat. 

5. Az Egyetem oktatói és kutatói rövid határidőre kölcsönözhetnek folyóiratokat is. 

6. A muzeális értékű dokumentumok használatának szabályai: 

– nem kölcsönözhetők, csak helyben olvashatók, 

– kiállításra egyedi elbírálás alapján, a könyvtárigazgató engedélyével, a kérő intézmény 
vezetője írásbeli kérésére és felelősségvállalásával adhatók kölcsön, 

– másolásuk csak a Könyvtár hozzájárulásával, a szerzői jogi szabályok figyelembevételével 
végezhető el. 

7. A raktári dokumentumok kérőlap kitöltésével igényelhetőek. Helyben használatukért cserébe az 
olvasójegyet, illetve a napijegyet le kell adni a könyvtárosnak. 

 

V.  Kölcsönzés 

1. Kölcsönözni csak személyesen, saját érvényes olvasójeggyel lehet. 

2. A beiratkozott könyvtárhasználók kölcsönzési feltételei: 

Olvasói csoport 
A kölcsönözhető 
kötetek száma 

A kölcsönzés 
időtartama 

Hosszabbítási 
lehetőség* 

Budapesti Corvinus 
Egyetem hallgatói 

5 1 hónap 1 

Budapesti Corvinus 
Egyetem PhD hallgatói 

5 2 hónap 1 

Budapesti Corvinus 
Egyetem távoktatásban 
részt vevő hallgatói 

5 6 hónap 1 

Budapesti Corvinus 
Egyetem munkatársai 

6 1 év - 

Külső olvasók 3 1 hónap 1 

* amennyiben nincs a műre előjegyzés 
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3. A kölcsönözni kívánt dokumentumok a szabadpolcról kiválaszthatók, vagy a raktárból 

kérőlappal kérhetők. Azonos műből egyszerre csak egy példány kölcsönözhető. A tanszéki 
letéti könyvtárak állományához a tanszéki kölcsönzési rendnek megfelelően juthatnak hozzá a 
könyvtárhasználók. 

4. A kölcsönzés, a hosszabbítás és a visszavétel nyilvántartása számítógéppel történik. A 
dokumentum leltári száma és a kölcsönzés határideje bekerül a kölcsönzőjegybe is.  

5. A kölcsönzési határidő egyszer hosszabbítható meg személyesen, telefonon, vagy online. 
Hosszabbítás csak akkor lehetséges, ha nincs a műre előjegyzés. A hosszabbítás után a könyv 
újbóli kikölcsönzéssel maradhat a könyvtárhasználónál. Ekkor a könyvet be kell mutatni a 
könyvtárosnak.  

6. A kölcsönzési határidő leteltével a számítógép késedelmi díjat számol. Újabb művek 
kölcsönzése, vagy hosszabbítása csak a késedelmi díj rendezése után lehetséges. 
Amennyiben a könyvtárhasználó felszólításra sem hozza vissza a kikölcsönzött könyvet, a 
Könyvtár jogi úton érvényesíti igényét, ebben az esetben a jogérvényesítés költségét is ki kell 
fizetnie. 

7. Előjegyzéssel a könyvtárhasználó elsőbbséget élvez a visszahozott művek kikölcsönzésekor. 
Előjegyezni írásban, a formanyomtatvány pontos kitöltésével, vagy online lehet. Az előjegyzett 
mű kölcsönözhetőségéről a Könyvtár e-mailben értesíti a könyvtárhasználót, aki 5 napon belül 
átveheti a számára félretett művet. Az előjegyzés díját a mű átvételekor ki kell fizetnie. 

8. A könyvtárhasználó az elveszett vagy megrongált dokumentumokat köteles azonos, vagy újabb 
kiadású példánnyal pótolni, vagy azok Könyvtár által megállapított értékét megtéríteni a 3/1975. 
(VIII.17.) KM-PM együttes rendeletben foglaltak szerint.  

 

VI.  Könyvtárközi kölcsönzés 

1. A Könyvtár az Országos Dokumentum-ellátási Rendszer tagjaként, a beiratkozott olvasók 
számára, az állományában nem található dokumentumokat megkéri más hazai vagy külföldi 
könyvtáraktól eredetiben, másolatban vagy elektronikus formában.  

2. A külföldi könyvtárakban megtalálható dokumentumok iránti igényeket a Könyvtár az Országos 
Széchényi Könyvtár közvetítésével, nemzetközi dokumentumszolgáltatás útján elégíti ki. 

3. A dokumentumot írásban kell megrendelni: postai úton, e-mailben vagy faxon. 

4. A szolgáltató könyvtárnak az eredetiben küldött dokumentumra vonatkozó előírásait a Könyvtár, 
valamint a könyvtárhasználó köteles maradéktalanul betartani. A postaköltség a kérő felet 
terheli. 

5. A Könyvtár saját állományából könyvtárközi kölcsönzéssel szolgáltatja a tőle igényelt 
dokumentumokat hazai és külföldi könyvtárak számára:  

– a folyóirat cikkeket elektronikusan, 

– a kölcsönözhető dokumentumokat eredeti példányban egy hónapos határidővel, melyek 
kérésre meghosszabbíthatók még egy hónapra, amennyiben a műre nincs előjegyzés. 

6. A tanszéki letéti könyvtárakban elhelyezett dokumentumok eredetiben vagy másolatban történő 
szolgáltatásáról az adott tanszék rendelkezik. 

7. Könyvtári dokumentum kizárólag ajánlott küldeményként adható fel. 
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8. A könyvtárközi kölcsönzés során elveszett vagy megrongálódott dokumentum esetén a 3/1975. 
(VIII.17.) KM-PM együttes rendeletben foglaltak szerint kell eljárni. 

VII.  Információszolgáltatás 

1. A Könyvtár a rendelkezésére álló és az általa elérhető szakirodalmi és elektronikus 
információforrásokból szolgáltatásokat nyújt a könyvtárhasználók számára. 

2. Az előfizetett adatbázisok a Budai Campus területéről azonosítóval érhetők el. Az internet 
használata mindenki számára biztosított tudományos kutatás, egyéni tanulás céljára. 

3. Letöltés vagy nyomtatás csak a szerzői jogi törvény előírásainak figyelembe vételével, térítés 
ellenében történhet. A művek más adathordozón való rögzítése tilos. 

4. A Könyvtár az online katalógus, az adatbázisok és az internet használatáról képzéseket tart az 
Egyetem munkatársainak és hallgatóinak. 

VIII.  Záró rendelkezések 

1. A szolgáltatások térítési díját a Budapesti Corvinus Egyetem Budai Campus Koordinációs 
Tanács Gazdasági Bizottságának egyetértésével a könyvtárigazgató állapítja meg és 
gondoskodik arról, hogy az aktuális díjakat a Könyvtári és levéltári díjak című kiadvány 
tartalmazza. A Könyvtár a beszedett díjakat, melyek saját bevételét képezik, az Egyetem 
Pénzkezelési Szabályzatának előírásai szerint kezeli. 

2. Jelen szabályzat a Könyvtár Szervezeti és Működési Rendjével egyidejűleg lépett hatályba, 
melyet a Testület 2014.05.14-ei ülésén fogadott el. Ezzel az eddig érvényben lévő Könyvtár- és 
Levéltárhasználati Szabályzat hatályát veszti. 

  
 Dr. Hrotkó Károly 
 BCKT elnök 
 


