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2. sz. melléklet 
 

Szolgáltatások térítési díjai 
 

Szolgáltatás típusa Ára Időtartam 

Beiratkozási díj (aktív dolgozó) 1.500,- Ft 12 hónap 

Beiratkozási díj (pedagógus, oktató, diák, 
nyugdíjas 70 éves korig, GYES/GYED- 
ellátásban részesülő szülő, regisztrált 
munkanélküli) 

750,- Ft 12 hónap 

Beiratkozási díj (16 év alatt, 70 év felett, 
könyvtári és közgyűjteményi dolgozó, súlyos 
fogyatékosságot tanúsító igazolással rendelkező) 

ingyenes 12 hónap 

Beiratkozási díj (aktív dolgozó) 800,- Ft 6 hónap 

Beiratkozási díj (pedagógus, oktató, diák, 
nyugdíjas 70 éves korig, GYES/GYED- 
ellátásban részesülő szülő, regisztrált 
munkanélküli) 

400,- Ft 6 hónap 

Támogatói (mecénási) tagsági díj 3.000,- Ft 12 hónap 

Késedelmi díj könyv, folyóirat, kotta esetén 5,- Ft / dokumentum nap 

Késedelmi díj kézikönyv esetén 80,- Ft / dokumentum nap 

Késedelmi díj egyéb dokumentum (CD, DVD, 
diafilm) esetén 30,- Ft / dokumentum nap 

Könyvtárközi kölcsönzés késedelmi díja A küldő könyvtár szerinti 
díjszabás, de minimum 

250 Ft / dokumentum 
nap 

Felszólítási díjak Érvényes postai díjszabás 
levélküldeményre + a 

késedelmi díj  
 

Elveszett vagy megrongálódott dokumentum 
megtérítése 

- azonos, vagy újabb 
kiadású példány pótlása 
- amennyiben az adott 
kötet nem beszerezhető, a 
könyv aktuális forgalmi 
értékének megtérítése (de 
min. 1.000,- Ft fizetendő) 
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Elveszett vagy megrongálódott ruhatári 
szekrénykulcs megtérítése 500,- Ft / db  

Könyvtárközi kölcsönzés 100,- Ft + postaköltség / 
másolatkészítés díja 

 

Fénymásolás beiratkozott könyvtári tagoknak 
- fekete-fehér / A/4 oldal 
- fekete-fehér / A/3 oldal 
- színes A/4 oldal 
- színes A/3 oldal 

15,- Ft 
30,- Ft 

150,- Ft 
250,- Ft 

 

Fénymásolás látogatóknak 
- fekete-fehér A/4 oldal 
- fekete-fehér A/3 oldal 
- színes A/4 oldal 
- színes A/3 oldal 

20,- Ft 
40,- Ft 

250,- Ft 
300,- Ft 

 

Nyomtatás beiratkozott könyvtári tagoknak 
- fekete-fehér / oldal 
- színes (szöveges) / oldal 
- színes (grafikus A/4) / oldal 

30,- Ft 
45,- Ft 

200,- Ft 

 

Nyomtatás látogatóknak 
- fekete-fehér / oldal  
- színes (szöveges) / oldal látogatóknak 
- színes (grafikus A/4) / oldal 

50,- Ft 
65,- Ft 

250,- Ft 

 

Szkennelés beiratkozott könyvtári tagoknak 100,- Ft  

Szkennelés látogatóknak 120,- Ft  

Önálló számítógép- és internethasználat 
beiratkozott könyvtári tagoknak 

100,- Ft 
150,- Ft 
250,- Ft 
300,- Ft 

¼ óra 
½ óra 
¾ óra  
1 óra 

Önálló számítógép- és internethasználat óra 
látogatóknak 

120,- Ft 
240,- Ft 
360,- Ft 
480,- Ft 

¼ óra 
½ óra 
¾ óra  
1 óra 

A wifi használata saját eszközzel beiratkozott 
könyvtári tagoknak ingyenes  

Születésnapi újság 
- alapszolgáltatás műbőr kötésben 
- alapszolgáltatás kötés nélkül 
- további egyedi igények 

 
7.600,- Ft 
4.500,- Ft 

egyedi ajánlat alapján 
 

 

 

Az árak 2021. január elsejétől érvényesek. 


