
A Gazdaságelméleti Intézet Könyvtárának használati szabályzata és feladatai 

 

 

A könyvtár állományának használatát - kölcsönzés, helyben olvasás, reprográfiai szolgáltatás, 

könyvtárközi kölcsönzés - az alábbiak szerint szabályozza. 

 

 

Beiratkozás és a könyvtár használatának alapelvei 

 

1. Az intézeti könyvtár nem nyilvános intézmény. A könyvtárba beiratkozhat:  

- a  Miskolci Egyetem minden hallgatója és oktatója, dolgozója, 

- az egyetemen tanuló és az egyetemen engedéllyel tartózkodó külföldi állampolgár, aki a jelen 

szabályzat rendelkezéseit magára nézve kötelezőnek ismeri el. 

 

2. A beiratkozás ingyenes. 

Beiratkozáshoz szükséges okmányok:  

- egyetemi hallgatók: személyi igazolvány és/ vagy diákigazolvány 

 - alkalmazottak: személyi igazolvány 

- nyugdíjasok: személyi igazolvány és/ vagy nyugdíjas igazolvány 

 

3.  Beiratkozáskor az olvasó tájékoztatást kap a könyvtár használatának szabályairól, és anyagi 

felelősséget vállal az általa használt, kölcsönzött dokumentumokért. 

 

4. Az egyetem oktatóinak könyvtári tagsága beiratkozásukat követően egyetemi munkaviszonyuk 

megszűnéséig, az egyetem hallgatóinak és egyéb alkalmazottainak könyvtári tagsága - évenkénti 

hosszabbítás mellett - tanulmányaik befejezéséig vagy megszakításáig, ill. munkaviszonyuk 

fennmaradásáig érvényes. Könyvtári tagságukat csak azok az olvasók újíthatják meg, akikkel 

szemben a könyvtárnak nincs követelése. 

 

5.  Az olvasó felelős az általa kikölcsönzött minden dokumentumért. 

 

6.  A könyvtárban az olvasó köteles kulturáltan viselkedni, magatartásával mások könyvtárhasználatát 

nem zavarhatja. 

 

7. A könyvtár használati szabályait folyamatosan megsértő olvasót a könyvtár használatából ki lehet 

zárni. 

 

Kölcsönzés 

 

1. Kölcsönözni csak személyesen, beiratkozott olvasónak lehet. 

 

2. A kölcsönözni kívánt dokumentumok kiválaszthatóak vagy a könyvtárostól kérhetők ki. 

 

3. A kölcsönözhető kötetek száma és a kölcsönzés időtartama: 

- az egyetem oktatói és kutatói : nincs korlátozás 

- az egyetem hallgatóinál: egyidejűleg 4 könyvtári egység lehet  

- határidő: 30 nap, tankönyveknél egy szemeszter 

- hosszabbítás 2 alkalommal kérhető  

  

4. Szótárakat csak egyetemi oktatók, kutatók kölcsönözhetnek. 



 

5. A könyvtár nem kölcsönzi: 

- az olvasótermi állományt 

- a folyóiratokat 

- szakdolgozatokat 

- disszertációkat 

 

6. Kölcsönzési határidő hosszabbítás csak a határidő lejárta előtt személyesen, telefonon, levélben és e-

mailben kérhető, amennyiben az olvasó jogosult hosszabbításra és más olvasó nem igényelte a 

művet. 

 

7. A kölcsönzési határidő lejárta után a könyvtár felszólítja a késedelemben lévő olvasókat a 

dokumentum visszahozatalára.  

 

8. Az olvasó az elveszett vagy megrongált dokumentumokat köteles azonos kiadású példánnyal vagy 

annak bekötött másolatával pótolni, ill. azoknak - a könyvtár által megállapított - értékét megtéríteni. 

 

9. Könyvtárközi kölcsönzés keretében olyan dokumentumok igényelhetők eredetiben vagy 

másolatban, amelyek a Miskolci Egyetem könyvtárainak állományából nem hozzáférhetőek. 

Könyvtárközi Kölcsönzés a ME Könyvtár, levéltár, Múzeumon keresztül történik. A kölcsönzésért 

mindenkor a küldő könyvtár díjszabása szerinti összeg terheli az olvasót. 

 

 

Az olvasóterem használata 

 

1. Az olvasótermet minden beiratkozott olvasó használhatja. 

 

2. Az olvasótermi könyv- és folyóirat-állomány nem kölcsönözhető, helyben szabadon használható. 

 

3. Az olvasóterem rendjét és csendjét beszélgetéssel vagy más módon zavarni nem szabad. 

 

 

Könyvtári számítógépek használata 

 

A számítógépeket a könyvtár nyitvatartásának idejében, a könyvtárossal való egyeztetés után a 

könyvtáros jelenlétében és engedélyével lehet használni.  A könyvtári számítógépek kizárólag a Miskolci 

Egyetem Könyvtár, Levéltár, Múzeum honlapján szereplő adatbázisok használatára szolgálnak.  

 

 

Reprográfia 

 

 

A könyvtár állományában levő dokumentumokról a szerzői jogvédelem figyelembevételével másolat 

készíthető. 

 

 

 

 

 



A hálózati tagkönyvtárak feladatai 

részlet a Miskolci Egyetem Könyvtár, Levéltár, Múzeum Könyvtári Szabályzatából 

 

 

10. § 

 

A hálózati tagkönyvtár (a továbbiakban könyvtár) rendjének, fejlesztésének, az állomány védelmének és 

rendeltetésszerű használatának biztosítása az egységvezető feladata. 

 

11. § 

 

A könyvtár munkáját az egységvezető által megbízott oktató irányítja. A könyvtári feladatokat 

főfoglalkozású könyvtáros vagy egyéb dolgozó látja el. A főfoglalkozású könyvtáros teljes 

munkaidejében, oktató és más tanszéki dolgozó  - munkaköri besorolásától függetlenül -  a vezető által e 

célra biztosított munkaidőben köteles könyvtári munkát végezni. 

 

12. § 

 

A könyvtár az egység oktatási és kutatási feladatainak ellátásához legszükségesebb szakirodalmat gyűjti. 

 

13. § 

 

A könyvtár   - az egyetemi könyvtár leltárára épülő -   saját állomány-nyilvántartást is vezethet.  

 

14. § 

 

Az egyetemi könyvtár által meghatározott módon és irányításával állományellenőrzést tart. 

 

 

15. § 

 

A könyvtár nem nyilvános, állományát használhatják:  

- az egyetem kötelékében lévő személyek, az egységvezető által megszabott keretek között, 

- külső személyek és intézmények az egyetemi könyvtár útján. 

 

16. § 

 

Eleget tesz azoknak a statisztikai adatszolgáltatásoknak, amelyeket felsőbb szervek előírnak. 

 

17. § 

Az egységvezető biztosítja a szükséges feltételeket az egyetemi könyvtár szakmai, módszertani, irányító 

és ellenőrző tevékenységéhez. 


