
A SZIE Entz Ferenc Könyvtár és Levéltár szolgáltatási díjai 
2017. április 3-tól 

Regisztráció 

Olvasói kategória és a 
regisztrációhoz szükséges okmányok 

Regisztráció és kölcsönzőjegy kiállításának 
díja 

Szent István Egyetem hallgatói 
személyazonosító és diákigazolvány 

2000 Ft 
egyszeri díj a hallgatói jogviszony tartamára szólóan 

Erasmus programban egyetemünkön tanuló 
hallgatók 
személyazonosító és diákigazolvány 

500 Ft 
minden megkezdett félév 

Napijegy  
a nyomtatott és e-források használatára 

500 Ft 

Beiratkozás 

Olvasói kategóriák +  
beiratkozáshoz szükséges okmányok 

Beiratkozási díj 

Fél évre 
(6 hónapra) 

1 évre 
(12 hónapra) 

Egyéb felsőoktatási intézmények hallgatói 
(magyar, EU és EU-n kívüli tagországbeli 
állampolgárok) 
személyazonosító + diákigazolvány v. 
iskolalátogatási igazolás 

1500 Ft 3000 Ft 

70 év alatti nyugdíjasok, pedagógusok, 
regisztrált munkanélküliek, GYES-en lévők 
személyazonosító igazolvány + szükséges 
dokumentumok 

1500 Ft 3000 Ft 

Érvényes diákigazolvánnyal nem rendelkező 
magyar és EU tagországbeli állampolgárok 
személyazonosító igazolvány / útlevél 

2000 Ft 4000 Ft 

EU-n kívüli állampolgárok 
tartózkodási engedély vagy útlevél és SZIE BC 
oktató jótállási nyilatkozata 

2000 Ft 4000 Ft 

Szent István Egyetem aktív és nyugdíjas 
oktatói, kutatói, dolgozói 

térítésmentes 

Könyvtárak, levéltárak és múzeumi 
intézmények alkalmazottai, valamint más 
felsőoktatási intézmények oktatói 
munkáltatói igazolás 

térítésmentes 

70 év feletti nyugdíjasok 
nyugdíjas igazolvány 

térítésmentes 

  



 

Késedelmi díj 

 Késedelmi díj 
(naponta és 

könyvenként) 

Előjegyzés díja 
(telefonos 

értesítés esetén) 

Elveszett dokumentum 
pótlása 

kölcsönözhető 
dokumentumok 

40 Ft 
 

(+ a jogérvényesítés 
költségei) 

150 Ft 

Az ismételt beszerzés és a 
feldolgozás könyvtár által 
megállapított költsége. 

Lásd Könyvtárhasználati 
Szabályzat 

 

 

Reprográfiai szolgáltatások díja 

 A/4-es lapméret 

Szkennelés 30 Ft/oldal 

Fekete-fehér nyomtatás 50 oldalig 

50 oldal fölött 

30 Ft/oldal 

20 Ft/oldal 

Színes nyomtatás 100 Ft/oldal 

 

Muzeális könyvtári, valamint levéltári dokumentumokról fotó készíthető díj ellenében. 

Fotójegy 500 Ft/alkalom 2000 Ft/év 

 Az internet, a szakirodalmi adatbázisok használata, valamint a fényképezés csak 
regisztrált (beiratkozott vagy napijegyet váltott) használók részére megengedett! 

 Az Egyetem polgárainál egyszerre 5 db, a többi felhasználói csoport tagjainál 3 db könyv 
lehet kikölcsönözve. 

 A kölcsönzési határidő 30 nap, mely egyszer hosszabbítható meg. 

 Elveszett olvasójegy pótlása 500,- Ft. 

 A térítési díjak 27 % ÁFÁ-t tartalmaznak, kivétel a késedelmi díj. 


