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A KÖNYVTÁRI SZOLGÁLTATÁSOK DÍJAI 
 

 

REGISZTRÁCIÓ, BEIRATKOZÁS DÍJAI 

Regisztráció ingyenes 

Beiratkozási díj 1 évre  
(érvényes a központi könyvtárban, a Tiszaszederkényi 
Fiókkönyvtárban és a Tiszaparti Fiókkönyvtárban) 

1800,- Ft 

Kedvezményes (50%-os) beiratkozási díj 1 évre 

- pedagógus 

- munkanélküli 
- 16 éven felüli nappali tagozatos tanuló 

- 70 év alatti nyugdíjas 

900,- Ft 

A beiratkozási díj fizetése alól mentesülnek   
- 16 éven aluliak  

- 70 éven felüliek   
- közgyűjteményi dolgozók 

ingyenes 

Napijegy (alkalmi könyvtárhasználat) 500,- Ft 

Könyvtárpártolói beiratkozási díj változó, a beiratkozási díjnál magasabb 
összeg 

 

KÖLCSÖNZÉSSEL KAPCSOLATOS SZOLGÁLTATÁSOK DÍJAI 
Beiratkozott olvasó által kikölcsönzött dokumentumok száma összesen 10 db lehet. Kivételt képez a 

DVD film, amelyből egy alkalommal összesen 3 db kölcsönözhető. 
Dokumentumtípus Kölcsönözhető 

darabszám 

Kölcsönzés időtartama, díja 

Könyv, hangoskönyv 10 3 hét / ingyenes 

Napilap, hetilap 10 A legfrisebb szám nem kölcsönözhető 

1 hét / ingyenes 

DVD film 3 1 hét / ingyenes 

Zenei CD 10 1 hét / ingyenes 

Dia film  10 3 hét / ingyenes 

Kézikönyvek zárástól-nyitásig / változó, de min.  
3000,- Ft / db letéti díj 

Dokumentumok a „Könyvet házhoz” szolgáltatás 
keretében 

ingyenes 

Kölcsönzés lejárati idejének hosszabbítása ingyenes 

Előjegyzés ingyenes 

Könyvtárközi kölcsönzés (szállítási költség) a mindenkori postaköltség összege  
Olvasójegy pótlása (igényléskor fizetendő) 300,- Ft 
 

KÉSEDELMI DÍJAK, KÁRTÉRÍTÉS 

Könyv késedelmi díja  20,- Ft / könyv / nap 

Egyéb dokumentum (folyóirat, hangoskönyv, CD, DVD) 100,- Ft / egyéb dokumentum / nap 

Felszólítás I., II. postázási költség 

Felszólítás III. (tértivevényes) postázási költség 

a mindenkori postázási költség összege 

Dokumentum kártérítés a dokumentum pótlásának költsége 
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INFORMÁCIÓ- ÉS KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLTATÁS 

Általános tájékoztatás ingyenes 

Témafigyelés ingyenes 

Irodalomkutatás 

- (alapdíja, mely max. 20 db bibliográfiai tételt 
tartalmaz nyomtatott formában) 

- 20 tételen felül további  

 

1500,- Ft 

 

50,- Ft / tétel 
Kézműves foglalkozás Egyéni: 

500, - Ft/fő (könyvtári tagsággal) 
1000,-  Ft/fő (könyvtári tagság nélkül) 
Csoportos (min. 10 fő): 
500,- Ft/fő 

Egyéb klubokon, foglalkozásokon való részvétel ingyenes 

 

INFORMATIKAI SZOLGÁLTATÁS 

Számítógép-, internet és e-book használat könyvtártagoknak ingyenes, egyéb 
esetben 500,- Ft napijegy 

Hozzáférés a könyvtár számítógépein elérhető 
adatbázisokhoz 

könyvtártagoknak ingyenes, egyéb 
esetben 500,- Ft napijegy 

Elektronikus katalógus használata ingyenes 

WIFI használat ingyenes 

DJP mentorálás: segítségnyújtás közhasznú 
információk elérésében (e-ügyintézés, e-pályázatok) 

ingyenes 

Zenehallgatás, filmnézés ingyenes 

 

REPROGRÁFIAI SZOLGÁLTATÁS 

 A/4 A/3 

Fénymásolás* 
fekete-fehér 25,- Ft / oldal 50,- Ft / oldal 

színes 150,- Ft / oldal 300,- Ft / oldal 

 

Nyomtatás 

fekete-fehér szöveg 50,- Ft / oldal 100,- Ft / oldal 

fekete-fehér kép  
(min.50% kép) 

150,- Ft / oldal 300,-Ft / oldal 

színes szöveg 70,- Ft / oldal 140,- Ft / oldal 

színes kép (min.50% kép) 250,- Ft / oldal 500,-Ft / oldal 

Szkennelés, digitális másolatkészítés 50, - Ft / oldal 

 

IRODAI SZOLGÁLTATÁSOK 

Laminálás 200,- Ft / lap 

Spirálozás, iratfűzés 300,- Ft 

Terembérlés** 3000,- Ft / óra 

* Az ár tartalmazza a kicsinyítést vagy a nagyítást. További szerkesztés esetén nyomtatási díjat 
számolunk fel. 

** Terembérlet a Tiszaújvárosi Intézményműködtető Központnál formanyomtatvány kitöltésével 
igényelhető. 


