Az ELTE Egyetemi Könyvtár Használati Szabályzatának függeléke - Díjtételek

FÜGGELÉK AZ ELTE EGYETEMI KÖNYVTÁR HASZNÁLATI SZABÁLYZATÁHOZ
DÍJTÉTELEK1
I. Olvasójegyek
1. Látogatójegy: ingyenes
2. Kölcsönzőjegy
a) ingyenes:
aa) ELTE polgár, ELTE-n részképzésen, illetve Erasmus program keretében tartózkodó
hallgató
ab) 70 év feletti magyar állampolgár
ac) 14 és 18 év közötti középiskolás diák
ad) A D, E (a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól szóló 2011. évi CXCI.
törvény alapján) csoportba tartozó rokkantak, valamint a (fogyatékos személyek
jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. törvény alapján)
fogyatékkal élő személyek
ae) Könyvtárak, muzeális intézmények és levéltárak dolgozói
af) „Magyar igazolvánnyal" vagy "Magyar hozzátartozói igazolvánnyal" rendelkezők
b) 1850 Ft/év, 1000 Ft/fél év: más felsőoktatási intézmény oktatója, hallgatója
c) 2900 Ft/év: ELTE Alumni tagsági kártyával rendelkező tag
d) 3700 Ft/év, 2000 Ft/fél év az I.2.a)–c) pontban fel nem sorolt magyar és külföldi
állampolgár
3. Kutatójegy:
a) ingyenes:
aa) ELTE polgár, ELTE-n Erasmus program keretében tartózkodó hallgató
ab) Könyvtárak, muzeális intézmények és levéltárak dolgozói
b) 1850 Ft/év, 1000 Ft/fél év:
ba) 70 év feletti magyar állampolgár
bb) A D, E (a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól szóló 2011. évi CXCI.
törvény alapján) csoportba tartozó rokkantak, valamint a (fogyatékos személyek
jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. törvény alapján)
fogyatékkal élő személyek
bc) „Magyar igazolvánnyal” vagy „Magyar hozzátartozói igazolvánnyal” rendelkezők
c) 2900 Ft/év: ELTE Alumni kártyával rendelkező tag
d) 3700 Ft/év, 2000 Ft/fél év az I.3.a)–c) pontban fel nem sorolt magyar és külföldi
állampolgár
II. A beiratkozási díj alóli mentességet vagy a kedvezményre jogosultságot igazolni kell. Egyszerre csak
egy díjkedvezmény érvényesíthető.
III.

IV.

Könyvelőjegyzés
1. Ingyenes, csak a postai úton történő értesítés költsége, a mindenkori postai díj hárul az
olvasóra.
2. Előjegyzett, de el nem vitt könyvek értesítési költsége, a mindenkori postai díj az olvasót
terheli.
Késedelmi és pótlási díjak
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1. Késedelmi díj: 3 munkanap türelmi idő után, a negyedik munkanaptól 40 Ft/nap/könyv.
Ekkor a türelmi időre járó késedelmi díjat is beszámítjuk. A késedelmi díj számításába minden
naptári nap beleszámít.
2. Felszólító levél küldésének költsége: 200 Ft adminisztrációs díj + a mindenkori postai díj.
3. Tartozások behajtásának adminisztrációs díja: 3000 Ft.
4. Könyv pótlása: az elveszett könyv azonos gyűjteményi értékű, kifogástalan állapotú könyvvel
pótolható. Pótlás hiányában a Gyűjteménykezelő osztály által megállapított összeget és 2000 Ft
adminisztrációs díjat kell kifizetnie az olvasónak. Fénymásolatot nem fogadunk el.
5. Elveszett érvényes olvasójegy pótlása: 500 Ft.
V. Könyvtárközi kölcsönzés
1. Ingyenes: magyarországi könyvtárakból, de a dokumentum visszaküldésének postaköltsége az
igénylő könyvtárhasználót terheli.
2. Külföldről az Országos Széchenyi Könyvtár mindenkori díja (4500 Ft) és a küldő könyvtár
által meghatározott költség.
3. Másolatkérés: a küldő könyvtár tarifái szerint. Másolatszolgáltatáskor a másolat díja mellett a
küldő könyvtár a postaköltséget is a megrendelőre hárítja.
VI.

Kiállítás, Díszterem, könyvtár látogatása
kiállítás-látogatás: 500 Ft
kiállítás-látogatás ELTE Alumni tagoknak: 400 Ft
kiállítás-látogatás diákoknak, nyugdíjasoknak: 300 Ft
csoportos kiállítás-látogatás (10–20 fő): 3000 Ft
csoportos kiállítás-látogatás (20 fő fölött): 4000 Ft
csoportos kiállítás-látogatás ELTE Alumni tagoknak: 2400 Ft
csoportos kiállítás-látogatás diák, nyugdíjas (10–20 fő): 1500 Ft
csoportos kiállítás-látogatás diák, nyugdíjas (20 fő fölött): 2000 Ft
Díszterem látogatása kiállítási időszakon kívül: 300 Ft
Díszterem látogatása kiállítási időszakon kívül ELTE Alumni tagoknak: 240 Ft
Kiegészítő díjak:
a) kiállítás- és könyvtárvezetés, előzetes egyeztetés alapján, magyar nyelven: 2000 Ft
b) kiállítás- és könyvtárvezetés, előzetes egyeztetés alapján, magyar nyelven ELTE Alumni
tagoknak: 1600 Ft
c) kiállítás- és könyvtárvezetés, előzetes egyeztetés alapján, magyar nyelven, diák, nyugdíjas:
1000 Ft
d) kiállítás- és könyvtárvezetés, előzetes egyeztetés alapján, idegen nyelven (angol, francia,
lengyel, német, olasz, spanyol és jelnyelv): 3000 Ft
e) saját fényképezőgép használata [vaku használata tilos!]: 300 Ft
12. Egyszerre csak egy díjkedvezmény érvényesíthető.
13. A Díszterem, illetve az ott rendezett kiállítások az Egyetemi Könyvtár saját rendezvényei
idején nem látogathatók!
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VII.
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Elektronikus szolgáltatások:
Számítógép-használat: egyetemi hallgató, oktató: ingyenes
Számítógép-használat: egyéb állampolgár: 100 Ft/30 perc, 150 Ft/60 perc, 200 Ft/90 perc
Saját számítógép használata: ingyenes
Általános tájékoztatás: ingyenes
Irodalomkutatás keresőkérdésenként és adatforrásonként: 2000 Ft+20 Ft/tétel + CD/DVD
költség + postaköltség

VIII.

Másolási díjak:
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1. Megrendelt szolgáltatások (Letölthető fénymásolat megrendelőlap a http://konyvtar.elte.hu/
oldalon. Letölthető digitális másolatszolgáltatási e-megrendelőlap magyar, angol és német
nyelven, valamint megrendelési útmutató magyar, angol és német nyelven a
http://konyvtar.elte.hu/ oldalon.)
a) Fénymásolás, nyomtatás, fekete-fehér, A/4-es, szöveg: 25 Ft/db
b) Fénymásolás, nyomtatás, fekete-fehér, A/3-as, szöveg: 50 Ft/db
c) Fénymásolás, nyomtatás, színes, A/4-es, kép (az oldal min. 50%-a): 400 Ft/db
d) Fénymásolás, nyomtatás, színes, A/3-as, kép (az oldal min. 50%-a): 700 Ft/db
e) Digitális másolat, 150 dpi, törzsgyűjteményi dokumentum: 100 Ft/kép; különgyűjteményi
dokumentum: 200 Ft/kép
f) Digitális másolat 300 dp, törzsgyűjteményi dokumentum: 200 Ft/kép; különgyűjteményi
dokumentum: 400 Ft/kép
g) Digitális másolat 600 dpi, törzsgyűjteményi dokumentum: 300 Ft/kép; különgyűjteményi
dokumentum: 600 Ft/kép
h) CD/DVD írás+ CD/DVD: 400 Ft/db
i) Közlési díj: megállapodás szerint
2. Önkiszolgáló másolás, nyomtatás
a) Fénymásolás, nyomtatás, fekete-fehér, A/4-es: 20 Ft/db
b) Fénymásolás, nyomtatás, fekete-fehér, A/3-as: 40 Ft/db
c) Felvétel készítése saját digitális eszközzel (különgyűjteményi dokumentum nem fotózható):
700 Ft/nap
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