
 
 
 

 

TUDNIVALÓK  KÖNYVTÁRHASZNÁLATHOZ  

KÖZPONTI KÖNYVTÁR  

 
 

A Ceglédi Városi  Könyvtár nyilvános könyvtár, szolgáltatásait bárki igénybe veheti. 

 

A könyvtárhasználónak a regisztrációkor vagy beiratkozáskor kötelező a 
Könyvtárhasználati szabályzatban megnevezett személyes adatait közölnie, és azokat 
fényképes igazolvánnyal és lakcímkártyával igazolnia.  

 

A könyvtárhasználó lehet: 

• látogató 

• beiratkozott könyvtári tag 

 

A látogató térítésmentesen regisztrál a Könyvtárba. 

Látogatóként igénybe vehető szolgáltatások: a Könyvtár nyilvános tereinek látogatása; 
könyvtárosi tájékoztatás és segítségnyújtás igénybevétele; könyvtári katalógus használata; 
a Könyvtár által kijelölt gyűjteményrészek helyben használata; csoportos 
könyvtárlátogatás, könyvtári óra adott célcsoportnak; a nyilvánosság számára 
meghirdetett rendezvények, programok látogatása; ruhatár használata; reprográfiai 
szolgáltatások: fénymásolás, szkennelés, nyomtatás; számítógép-használat, 
internethasználat. 

 

A beiratkozott könyvtári tag tagsági díjat fizet. A beiratkozás az alapszolgáltatásokon felül 
egyéb szolgáltatások igénybevételére is jogosít. A beiratkozott olvasó ingyenesen 
kölcsönözheti a nyomtatott és elektronikus könyvtári dokumentumokat. 

Beiratkozáskor a Könyvtár névre szóló olvasójegyet állít ki, amelyet csak a tulajdonosa 
használhat. 

 

Ingyenes könyvtári tagságra jogosultak: 16 éven aluliak; 70 éven felüliek; könyvtári és 
közgyűjteményi dolgozók; súlyos fogyatékosságot tanúsító igazolással rendelkezők 
(rokkantak, hallás- és látássérültek, mozgáskorlátozottak, értelmi fogyatékossággal élők). 

50%-os kedvezményben részesülnek a tagsági díj fizetésekor: érvényes diákigazolvánnyal 
rendelkező tanulók, hallgatók; nyugdíjasok 70 éves korig; pedagógusok, oktatók; GYES-en, 
GYED-en lévők; regisztrált munkanélküliek. 

Amennyiben a könyvtárhasználó a beiratkozáskor bármilyen jogcímen kedvezményt kíván 



igénybe venni, a jogosultságot hiteles dokumentummal kell igazolnia. 

 

A dokumentumok kölcsönzésének szabályai  

 

• a könyvek, kották kölcsönzési ideje 28 nap  

• folyóiratok, hetilapok kölcsönzési ideje 7 nap  

• CD-lemezek (zenei), bakelit lemezek, hangoskönyvek, DVD-lemezek, diafilmek 
kölcsönzési ideje 7 nap  

Az olvasónál egyszerre 15 db dokumentum lehet kölcsönzés alatt. 

 

Népszerű dokumentumok (előjegyzési lista alapján) kölcsönzési ideje átmenetileg 
rövidebb időben is meghatározható. 

 

Hosszabbítás a kölcsönzés időtartamának lejárta előtt személyesen, telefonon, e-mailben, 
vagy online módon, webopacon keresztül kérhető, két alkalommal, amennyiben nincs 
előjegyzés az adott dokumentumra.  

 

Helyben használat 

A helyben használható gyűjteményrész dokumentumait az állományvédelmi szabályok 
betartásával helyben, esetenként korlátozottan szolgáltatjuk. 

Az időszaki kiadványok legfrissebb példányai és a bekötött folyóiratok csak helyben 
használhatók. 

 

Késedelmes visszahozatal, kártérítés 

 

A Könyvtár a lejárattól számított 3 naptári nap türelmi időt határoz meg. Ennek elteltével 
életbe lép a késedelmi díj. Nem kölcsönözhet az a könyvtárhasználó, akinek 
dokumentum- vagy késedelmi díj tartozása van. 

A kölcsönzés során elveszített vagy megrongált dokumentum értékét az olvasó minden 
esetben köteles megtéríteni.  

 

Egyéb szolgáltatások 

 

A Könyvtárnak csak az állományába tartozó dokumentumokról van lehetősége másolatot 
készíteni. Ezt a használók térítési díj ellenében vehetik igénybe. 

 

A könyvtárhasználók a könyvtári számítógépeket saját tudásukra és felelősségükre 
alapozva, önálló használatra vehetik igénybe. 

 

 



A Könyvtár honlapján (https://www.konyvtarcegled.hu) 24 órán keresztül elérhetőek a 
szolgáltatások. 

 

A teljes szabályzat megtekinthető a Könyvtárban, vagy az intézmény honlapján: 
http://www.konyvtarcegled.hu.  

A térítéses szolgáltatások aktuális díjait a Szolgáltatások térítési díjai (2. sz. melléklet) 
tartalmazza, valamint megtalálható a Könyvtárban kihelyezett táblán. 

 

A Könyvtár ideiglenesen megtagadhatja a szolgáltatások teljesítését attól, aki a Könyvtár 
használatára vonatkozó szabályokat megszegi. 

https://www.konyvtarcegled.hu/
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