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SZILASSY ALADÁR KÖNYVTÁR 

KÖLCSÖNZÉSI SZABÁLYZATA 

A kölcsönzésre jogosultak köre: 

• A Könyvtárból a KRE Állam- és Jogtudományi Kar munkavállalói, 

• külön elbírálás alapján az Egyetem munkavállalói, 

• valamint az Eötvös-ösztöndíj program nyertesei. 

A kölcsönzés feltételei: 

• A könyvtári dokumentumokat csak beiratkozás után, érvényes kölcsönzőjeggyel lehet 
kölcsönözni. A következő adatok megadása kötelező: név, lakcím, születési hely, idő, édesanyja 
születési neve, telefonszám, e-mail cím, NEPTUN kód, melyik karon dolgozik/tanul. 

• A beiratkozás érvényességi ideje maximum egy tanév, melyet minden tanévkezdéskor meg kell 
újítani. Megbízott oktatók, vagy határozott idejű szerződés lejárta esetében az érvényességi 
idő a szerződéssel egyidejűleg jár le. 

• A kölcsönzési idő 28 nap. 

• Egy olvasó maximum 8 db dokumentumot kölcsönözhet egyidejűleg. 

• Minden könyvkölcsönzés alkalmával egy listát kap az olvasó, amelyen szerepelnek a 
kikölcsönzött dokumentumok adatai és a kölcsönzési határidő. 

• Amennyiben Olvasónak lejárt kölcsönzés van a nevén, úgy újabb kölcsönzésre a visszahozatalig 
(vagy lehetőség esetén hosszabbításig) nem jogosult. 

A hosszabbítás lehetősége: 

• A kölcsönzési határidő közeledtével, amennyiben továbbra is szükség van a dokumentumra, 
meg kell hosszabbítani a kölcsönzést lehetőleg még a lejárati határidő eljövetele előtt. 

• A hosszabbítás igényét személyesen, telefonon, vagy e-mailben kell jelezni a könyvtárosok 
felé. 

• Egy dokumentum kölcsönzési idejét maximum kétszer lehet meghosszabbítani. 

• A hosszabbítás időtartama alkalmanként 28 nap. 

Elvesztett vagy kölcsönzés alatt megrongált dokumentum: 

• Amennyiben a dokumentumot Kölcsönző három felszólítás után sem szolgáltatja vissza, a 
dokumentumot elveszettnek tekintjük. 

• Elveszett vagy további használatra alkalmatlanná vált mértékben megrongált dokumentum 
esetén a kölcsönző köteles a kölcsönzött tétellel megegyező, vagy újabb kiadású azonos 
kiadványt beszolgáltatni a könyvtárnak. 

• Amennyiben erre a piaci kínálat hiányában nincs lehetőség, úgy a dokumentum értékét 
(aktuális piaci érték kideríthetetlensége esetén a példány leltárkönyvi értékének kétszeresét, 
vagy a könyvtárvezető által megbecsült értéket) Kölcsönző köteles megtéríteni. 

• Előző két pont teljesülésének hiányában az adott személy kizárható a kölcsönzésre jogosultak 
köréből. 

 

Budapest, 2022. június 16. 


