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Magyar Nemzeti Filmarchívum 

Szakkönyvtár 

KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZAT 

 

A Magyar Nemzeti Filmarchívum Szakkönyvtára (a továbbiakban Könyvtár) 

országos feladatkörű nyilvános szakkönyvtár. Szolgáltatásait minden 

természetes vagy jogi személy, aki a könyvtárhasználat szabályait betartja, 

igénybe veheti személyesen vagy távoli eléréssel. 

 

A Könyvtár szolgáltatásai 

- Általános és szakmai tájékoztatást ad állománya, katalógusai, adatbázisai 

segítségével, valamint információt nyújt a könyvtári szolgáltatásokról. 

- A Könyvtár személyesen a nyitva tartási időben kereshető fel:  

hétfőtől csütörtökig 10.00–16.00 óráig tart nyitva. Munkaszüneti és 

ünnepnapokon zárva tart. A nyitva tartás pontos és aktuális rendjéről a 

Könyvtár bejáratán elhelyezett tájékoztató tábla és weboldala útján 

értesíti a használókat. 

- Állománya helyben használható; nyilvános, de nem kölcsönözhető. 

- Állománya könyvtárközi kölcsönzés útján más könyvtárak számára is 

rendelkezésre áll. 

- A könyvtári dokumentumokról a szerzői jog szabályait és az 

állományvédelmi szempontokat figyelembe véve másolási lehetőséget 

biztosít. 

- Internethasználatot, adatbázisaihoz való hozzáférést és számítógép-

használatot biztosít. Lehetőséget ad saját számítógép használatára is. 

 

A Könyvtár használata 

A Könyvtárat mindenki látogathatja, de használatára csak beiratkozott olvasói 

jogosultak. 

Beiratkozáshoz nem kötött, ingyenes szolgáltatások:  

 általános tájékoztatás a Könyvtár állományáról 

 a Könyvtár számítógépes katalógusainak használata 

 az olvasóteremben szabadon elhelyezett dokumentumok használata 
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 rendezvény látogatása 

A Könyvtári állományt napijegy vagy éves bérlet váltásával lehet igénybe venni. 

A beiratkozás feltételei: 18 év feletti életkor, személyazonosság és 

lakcímigazolás. 

Kedvezményre jogosult beiratkozóktól a kedvezményre jogosultság hiteles 

igazolása szükséges (pl. diákigazolvány, nyugdíjas törzsszám, munkahelyi 

igazolás, stb.). 

A Könyvtár az olvasójegy érvényességét a beiratkozás napjától számítja, amely 

évente megújítható. Az olvasójegy másra át nem ruházható. 

Fényképezőgép és mobiltelefon használata (akár telefonálás, akár fotózás 

céljából) a Könyvtárban engedélyhez kötött. 

Térítés ellenében lehetőség van fénymásolásra, szkennelésre, nyomtatásra. Az 

ezirányú igényt legkésőbb zárás előtt fél órával jelezni kell. Egy alkalommal 

max. 30 oldal fénymásolására van mód, az ezt meghaladó kéréseket 

előjegyzésben végezzük. 

A másolás módja, mértéke a dokumentum értéke, állapota vagy egyéb 

állományvédelmi ok miatt korlátozható. 

A ruhatárszekrények használata az olvasótermet használóknak kötelező és 

díjtalan. Táskát az olvasóterembe bevinni tilos. 

A Könyvtár tereiben a dohányzás, alkohol- és drogfogyasztás tilos. Dohányozni 

csak az épületen kívül, arra kijelölt helyen lehet. 

A könyvtári vagyon (épület, berendezés, állomány) épségben tartása, fokozott 

gonddal történő használata minden látogató kötelessége.  

 

A könyvtárhasználat módjai 

 a Könyvtár internetes rendszerének (OPAC, weblap) használata távolról 

 tájékoztató szolgálat helyben vagy távolról 

 helyben használat 

 könyvtárközi kölcsönzés 

 egyéni vagy csoportos látogatás, rendezvény látogatása 
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A könyvtári kérések leadása a regisztrációt követően kérőlapon történik. A 

dokumentumokat használat után az olvasótermi ügyeletes könyvtárosnak kell 

visszaadni. 

Egyes kéziratok, forgatókönyvek használata és fénymásolása a még élő szerző 

engedélyéhez kötött. 

A dossziékban található dokumentumokból kiemelni és elvinni szigorúan tilos. 

A könyvtári számítógépre tilos az internetről filmet, zenét letölteni, ill. saját 

anyagot, egyéb állományt rámenteni.  

Az Országos Dokumentumellátó Rendszer tagkönyvtáraként lehetőség van 

bekérni ill. kölcsönözni más, az országban fellelhető és szolgáltatható 

dokumentumokból is beiratkozott használóink részére. 

A Könyvtár szolgáltatásainak igénybevételekor áfás számlát állít ki. A Könyvtár 

az egyes szolgáltatások díjtételeinek változtatási jogát fenntartja, és az aktuális 

díjtáblázatában teszi közzé.  

A Könyvtárhasználati Szabályzat teljes szövegű változata a Könyvtár internetes 

portálján hozzáférhető, valamint helyben az olvasószolgálati és tájékoztatási 

ponton megtalálható. A szabályzatot olvasás céljából bárki elkérheti, 

lementheti, másolatot készíthet róla. A Könyvtárhasználati Szabályzat főbb 

pontjai (ruhatár, eszközök használata) a beiratkozás során, illetve a 

Könyvtárban elhelyezett tájékoztató táblán olvashatóak. A Könyvtárhasználati 

Szabályzatban foglalt rendelkezések ismeretének hiányára vonatkozó 

hivatkozás nem mentesíti az olvasót kötelezettségeinek teljesítése alól.  

A Könyvtárhasználati Szabályzat érvényre juttatásáért a Könyvtár mindenkori 

vezetősége és munkatársai a felelősek.   

 

 

Budapest, 2017. február 1. 


