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1. A KÖNYVTÁRKÖZI KÖLCSÖNZÉS CÉLJA 
 

A könyvtárközi kölcsönzés magyarországi és külföldi könyvtárak együttműködésére építve látja el a 

könyvtárhasználókat a helyben nem elérhető dokumentumokkal. A Magyar Nemzeti Filmarchívum 

Könyvtára (továbbiakban: Könyvtár) az Országos Dokumentum-ellátó Rendszer (továbbiakban: ODR) 

tagjaként állományával részt vesz a hazai és a nemzetközi információ- és dokumentumszolgáltatásban. 

 

2. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 
 

2.1 A könyvtárközi kölcsönzést az Országos Dokumentumellátási Rendszerről szóló 73/2003. (V: 

28.) Korm. rendeletben foglaltak szerint kell végezni. 

2.2 Az ODR a kultúráért felelős miniszter által vezetett minisztérium (a továbbiakban: 

minisztérium) által kialakított olyan szolgáltatási rendszer, amely az országos lelőhely-nyilvántartás 

segítségével a könyvtárakon keresztül biztosítja könyvtárhasználók számára a könyvtári 

dokumentumok (a továbbiakban: dokumentumok) hozzáférhetőségét. 

2.3 A Könyvtár az állományában nem található dokumentumokat, vagy azok másolatát más 

könyvtárakból bekéri, és azokat a beiratkozott könyvtárhasználói rendelkezésére bocsátja. 

2. A Könyvtár a hazai könyvtárakban nem található külföldi dokumentumok iránti igényeket az 

Országos Széchényi Könyvtár (továbbiakban: OSZK) közvetítésével, nemzetközi könyvtárközi 

kölcsönzés útján kéri be és biztosítja a beiratkozott könyvtárhasználói számára. 

2.4 A Könyvtár a hazai könyvtárak használói számára állományából könyvtárközi kölcsönzés útján 

könyvtári dokumentumokat szolgáltat. 

2.5 A Könyvtár külföldre az OSZK közvetítésével, nemzetközi könyvtárközi kölcsönzés útján 

szolgáltatja az állományába tartozó könyvtári dokumentumokat.  

 

3. A KÖNYVTÁRKÖZI KÖLCSÖNZÉS RENDJE 
 

3.1 A könyvtárközi kölcsönzést igénybe veheti a Könyvtár beiratkozott könyvtáhasználója, aki 

vállalja a Nemzeti Filmintézet Közhasznú Nonprofit Zrt. Könyvtárhasználati Szabályzatában, 

valamint a jelen szabályzatban foglalt szabályok betartását. A könyvtárközi kölcsönzés keretében 

belföldről vagy külföldről kért könyvtári dokumentum a Könyvtárban csak helyben használható, a 

könyvtáhasználó által a Könyvtárból nem kölcsönözhető. 

3.2 A könyvtárközi kölcsönzés keretében szolgáltatott könyvtári dokumentum használatának 

határidejét és a határidő-hosszabbítás feltételeit a szolgáltató könyvtár határozza meg az ODR 

rendszerben. 

3.3 A könyvtári dokumentumoknak a könyvtárközi kölcsönzés keretében belföldről történő 

igénylése ingyenes, a visszaküldés postaköltségét a Könyvtár átvállalja. 

http://www.odrportal.hu/web/guest
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3.4 A külföldről érkező eredeti dokumentum kölcsönzése 4500,- Ft +ÁFA/kötet + postaköltség, a 

folyóiratcikkek ára a külföldi könyvtár árszabása szerint alakul. A külföldi kölcsönzés díját, illetve a 

postaköltséget a könyvtárhasználó viseli, melyről az NFI általános forgalmi adót is tartalmazó 

számlát állít ki. 

3.4 Más könyvtárból (hazai vagy külföldi) érkező fénymásolat költségét a szolgáltató könyvtár 

határozza meg, amelyről a Könyvtár tájékoztatja a könyvtárhasználót. A másolatkészítés költsége 

a könyvtárhasználót terheli, melyről az NFI általános forgalmi adót is tartalmazó számlát állít ki. 

3.5 A dokumentum elvesztése vagy megrongálódása esetén – amennyiben az magyarországi 

szolgáltató könyvtárból származik – a dokumentum pótlása vagy a kár megtérítése a könyvtári 

állomány ellenőrzéséről (leltározásáról) és az állományból történő törlésről szóló szabályzat 

kiadásáról szóló 3/1975. (VIII. 17.) KM-PM számú együttes rendelet előírásai szerint történik. A 

dokumentum elvesztése vagy megrongálódása esetén – amennyiben az külföldi szolgáltató 

könyvtárból származik – a külföldi könyvtár által megszabott kötelezettségek teljesítését, illetve 

kár megtérítését a külföldi könyvtár által megszabott mértékben a Könyvtár a könyvtárhasználóra 

hárítja. 

4. A KÖNYVTÁRTÓL IGÉNYELT DOKUMENTUMOK KÖNYVTÁRKÖZI KÖLCSÖNZÉSE 

4.1 A Könyvtár saját állományából csak könyvtárak (elsősorban ODR tagkönyvtárak) számára 
teljesít könyvtárközi kölcsönzési kérést. 

4.2 Az ODR-t nem használó könyvtárak esetében a Könyvtár elektronikus levélben fogadja a 
kéréseket az alábbi e-mail címen: konyvtar@filmarchiv.hu. 

4.3 A Könyvtár eredeti könyvtári dokumentumot külföldre az OSZK könyvtárközi szolgáltatásán 
keresztül szolgáltat. 

4.4 A könyvek kölcsönzése, illetve a könyvtárközi kölcsönzéssel kért másolatok szolgáltatása a kérő 
könyvtár számára ingyenes. 

4.5 A kölcsönzés határideje négy hét. A kérő könyvtár határidő-hosszabbítást 1 alkalommal kérhet.  

4.6 A kérő könyvtár felelőssége a kiadvány épségben és időben történő visszaküldése. A könyv 
elvesztése vagy megrongálódása esetén a pótlás a szolgáltató könyvtár kötelessége. 

4.7 A könyvtárközi kölcsönzés során elveszett vagy megrongálódott dokumentum pótlása, illetve 
kár megtérítése a könyvtári állomány ellenőrzéséről (leltározásáról) és az állományból történő 
törlésről szóló szabályzat kiadásáról szóló 3/1975. (VIII. 17.) KM-PM számú együttes rendelet 
előírásai szerint történnek. 

4.8 Könyvtári dokumentum kizárólag ajánlott küldeményként adható fel.  

4.9 Amennyiben a kérő könyvtár gondatlanul kezeli a kölcsönzött dokumentumot (pl. nem 
megfelelő postai csomagolás, többszöri késedelmes visszaküldés); a Könyvtár megtagadhatja az 
újabb könyvtárközi kölcsönzésre irányuló kérés teljesítését. 

4.10 Könyvtárközi kölcsönzéssel nem küldhető dokumentumok: 

4.10.1 Eredeti formában könyvtárközi kölcsönzés keretében nem szolgáltatható: 

mailto:konyvtar@filmarchiv.hu


5 
 

• a Könyvtár állományába tartozó minden olyan dokumentum, amelyből csak 1 db áll 
rendelkezésre 

• kézikönyvek 

• időszaki kiadványok 

• szakdolgozatok 

• kéziratok 

• forgatókönyvek 

• 1945 előtt kiadott dokumentumok 

• audio-vizuális dokumentumok 

• különgyűjteményekbe tartozó dokumentumok 

• állományvédelmi okokból sérülékeny dokumentumok. 

4.10.2 Könyvtárközi kölcsönzés keretében másolatban sem szolgáltatható dokumentumok: 

• teljes időszaki kiadványok 

• teljes könyvek 

• szakdolgozatok 

• kották 

• minden olyan további dokumentum, amelynek másolása a szerzői jogi korlátozás 
hatálya alá esik. 

5. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 
 

A jelen Könyvtárközi Kölcsönzési Szabályzat az aláírás napján lép hatályba és visszavonásig 

érvényes.  


