MÜTF Oktatási Központ
Főiskolai könyvtár
KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZAT
1. A MÜTF Oktatási Központ által működtetett Főiskolai könyvtár mindenki számára nyitott.
2. Jelen szabályzat célja a Főiskolai könyvtár működésének szabályzása annak érdekében, hogy
az itt fellelhető könyvek mindenki számára időben elérhetőek legyenek, valamint a
könyvállomány minőségi megőrzése.
3. A Főiskolai könyvtár használói a jogosultságuk szerint lehetnek:
a. Belső használók – a Főiskola oktatói és hallgatói
b. Külső használók – a Főiskolával kapcsolatban nem álló személyek
4. A könyvtári könyvek esetében a kölcsönzési időszak az illető könyv könyvtárban található
példányszámától függ. Ez szerint:
a. Amely könyvből csak egy példány található a könyvtárban, az maximum 24 órára,
illetve egy hétvégére kölcsönözhető.
b. Amely könyvből 2 vagy 3 példány található a könyvtárban, az maximum egy hétre
kölcsönözhető.
c. Amely könyvből 4-10 példány található a könyvtárban, az maximum 2 hétre
kölcsönözhető.
d. 10-nél több példányszám esetén a maximum kölcsönzési idő 1 hónap.
e. A kölcsönzési időtől függetlenül, minden könyv esetében egy példány mindig a
könyvtárban kell maradjon.
5. Egy személy egyszerre maximum 5 darab könyvet kölcsönözhet.
6. Amennyiben minden egyes hallgató számára nincs lehetőség külön tankkönyvet (kötelező
tantárgyi irodalmat) biztosítani, a könyveket különböző számú hallgatói csoportok is
kölcsönözhetik. Ez esetben a csoport kijelöl egy személyt, aki nevére történik a kölcsönzés. Ez
a személy a felelős a nevére kikölcsönzött tankönyvekért. A csoporton belül a hallgatók
kötelesek mindenki számára elérhetővé tenni a csoport számára kikölcsönzött könyveket.
7. Azon könyvek, amelyekből csak egy példány található a könyvtárban, ellenben nem kötelező
irodalom jellegűek a főiskolai oktatásban, 24 óránál hosszabb időre is kölcsönözhetőek. Ez
esetben a maximális kölcsönzési idő 1 hónap.
8. Főiskolai tanár az oktatói státusza időszakára kölcsönözhet könyvtári könyveket. Amennyiben
a kölcsönzött könyvből 10 példánynál több található a könyvtárban, a kölcsönzési időszak egy
főiskolai félév. A 10-nél kevesebb példányszámú könyvek esetében a kölcsönzési időszak a
jelen szabályzat 4. pontja szerint alakul.
9. Főiskolai tanár az oktatói státusz elnyerésével egyszerre a Főiskola könyvtárába is beiratkozást
nyer. Az oktatói státusz elfogadásával az oktató elfogadja a Könyvtárhasználati szabályzatot is.

10. Főiskolai hallgató a Főiskolára való beiratkozással egyszerre a Főiskola könyvtárába is
beiratkozást nyer. A főiskolai beiratkozással a hallgató elfogadja a Könyvtárhasználati
szabályzatot is.
11. Külső használó csak beiratkozás esetén használhatja a könyvtárat.
12. Külső használó beiratkozása a Beiratkozási űrlap kitöltésével történik, melynek aláírásával
elfogadja a Könyvtárhasználati szabályzatot.
13. A határidő letelte előtt egy nappal személyesen vagy telefonon is kérhető a kölcsönzési időszak
meghosszabbítása. Meghosszabbítás csak az esetben adható, ha az illető könyvre nem érkezett
időközben előjegyzés.
14. A könyvtári könyvek kölcsönzési határidő utáni visszaszolgáltatása büntetést von maga után.
Ezek a büntetések a következők:
a. 1-15 napig való késés: 10 lej könyvenként
b. 15 – 30 napig való késés: 30 lej könyvenként
c. 30 nap feletti késés: 50 lej könyvenként
15. A 24 órás kölcsönzés esetében, aki nem tartja be a visszaszolgáltatási időpontot, az a következő
egy hónapban nem veheti igénybe ezt a kölcsönzési formát.
16. Amennyiben a könyvtárhasználó a kölcsönzött könyvet a kölcsönzési határidőt követő 60
napon belül nem szolgáltatja vissza, vagy egyáltalán nem tudja visszaszolgáltatni, avagy a
könyv használhatatlan állapotba került, a büntetés a kölcsönzött könyv pótlása, vagy az árának
tízszerese.
17. Amennyiben egy könyvtárhasználó 3 esetben határidő letelte után szolgáltatott vissza könyvet,
illetve 2 esetben nem tudta a könyvet visszaszolgáltatni, a főiskola könyvtárát többet nem
használhatja.
18. Azon főiskolai hallgató, akinek tartozása van a Főiskolai könyvtár fele, addig nem kaphatja
meg a főiskolai végzettséget igazoló Oklevelet, amíg nem rendezi ez irányú tartozásait.
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