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I. 

Altalános rendelkezés 

A dokumentumok védelmét és a könyvtárhasználók jogát szem előtt tartva, a könyvtár 
szolgáltatásait és a használat feltételeit A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári 
ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 57.§ (3) és 58.§ (2) 
bekezdéseinek értelmében a Könyvtárhasználati szabályzat tartalmazza. 
A Könyvtár működését, feladatainak leírását és a könyvtárvezető jogállását az MT A Wigner 
Fizikai Kutatóközpont a Szervezeti és Működési Szabályzat szerint szabályozza. 
A gyűjteményről és a szolgáltatásokról a Könyvtár a honlapján, e-mailben, telefonon és 
elektronikus közérdekű információs kör e-maiI formájában nyújt tájékoztatást. 

II. 

A Könyvtár használatára jogosultak köre 

A Könyvtár szolgáltatásait elsősorban az MTA Wigner Fizikai Kutatóközpont és az 
Energiatudományi Kutatóközpont dolgozói, valamint az intézményekkel kapcsolatban álló 
felsőoktatási intézmények hallgatói, doktoranduszai és a csillebérci telephelyen működő 
gazdasági társaságok munkatársai vehetik igénybe. A Könyvtár a Főigazgatói titkárság gal és a 
Gazdasági osztállyai közvetlenül egyeztet a munkatársak munkaviszonyáról és státuszáról. 

l) Beiratkozásra jogosultak a telephelyen működő akadémiai intézetek alkalmazásában, 
határozott vagy határozatlan idejű közalkalmazotti kinevezéssel rendelkező dolgozói, akiket a 
munkaviszony megszűnésekor a munkaadója a Könyvtárban is elszámoltat. Az erre 
rendszeresített hagyományos vagy elektronikus elszámoló lapon a Könyvtár az elszámolást 
igazolja. 
Továbbá beiratkozás ra jogosultak azon személyek, akik a Magyar Tudományos Akadémia 
által adományozott kutató professzor emeritus címmel rendelkeznek. 
Beiratkozáshoz szükséges okmány: személyazonosító igazolvány vagy útlevél és intézeti 
belépő kártya. 
Határozott idejű munkavállalók beiratkozásának lejárati ideje a kinevezés lejárati idejével 
megegyezik. 

2) Jótállás (kezességvállalás) ellenében iratkozhat be az l) pont alá nem tartozó természetes 
személy, aki a telephelyi akadémiai intézettel részfoglalkozású vagy megbízási szerződéses 
munkaviszonyban áll , az MTA EK nyugdíjas dolgozója, a 2013/1. sz. Wigner FK főig. ut. 
szerint az MTA Wigner FK külső munkatársi státuszban levő nyugdíjas dolgozója vagy a 
telephelyi akadémiai intézet számára dolgozó egyetemi hallgató. 
Jótállást - az l . pontban rögzítettek értelmében - a Könyvtárba már beiratkozott főállású 
közalkalmazotti munkaviszonnyal rendelkező munkatárs adhat maximum 2 évre, az MT A 
Wigner FK külső munkatársi státuszban levő nyugdíjas dolgozóinak l évre. 
A beiratkozáshoz szükséges dokumentum: jótállás, személyazonosító igazolvány, külföldiek 
esetében útlevél és a foglalkoztatást igazoló okirat. 

3) A telephelyen épületet/helyiséget bérlő gazdasági társaságok alkalmazottai szintén jótállás 
ellenében iratkozhatnak be, a gazdasági társaság vezetőjének igazolásával, maximum kettő 
évre. 
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4) Külső látogató előzetes bejelentkezés alapján igénybe veheti a helybenhasználat-, 
tájékoztatás- és a reprográfiai szolgáltatásokat. 

III. 

A könyvtári szolgáltatások, a használatfeltételei 

l) Beiratkozáshoz nem kötött szolgáltatások (korlátozott körű könyvtárhasználat): 
helyben használat, 
katalógus használat: cédula és online 
szaktájékoztatás a Könyvtár állományáról vagy az állomány körén kívül eső 
szakirodalomról (irodalomkutatás, tudománymetriai adatok szolgáltatása), 
könyvtári reprográfia: szkennelés a könyvtári dokumentumból térítésmentes ill. 
nagyobb mennyiség esetén egyedi megállapodás szerint kerül felszámításra a 
másolás munkaköltsége, 
könyvtárközi- vagy egyéb cikkmásolat szolgáltatás, 
olvasói, kutatói munkaállomás használata és az intézeti hozzáférésü adatbázisok 
elérése, 
Eduroam vezetéknélküli hálózati (wi fi) csatlakozási lehetőség. 

2) Beiratkozáshoz kötött szolgáltatások az l) pontban írottakon túlmenően (teljes körü 
könyvtárhasználat): 

kölcsönzés, 
könyvtárközi dokumentum kölcsönzés térítéses és térítésmentes formában 

4) A Könyvtárban elhelyezett könyvek és időszaki kiadványok szabadonhasználhatók. 

3) A térítéses szolgáltatások díja a szolgáltatást nyújtó partnereink által meghatározott árakon 
kerül megállapításra. 

IV. 

A kölcsönzés rendje 

1) Beiratkozás 
Beiratkozáskor a könyvtárhasználó nyilatkozatot ír alá, amelyben elfogadja a használati 
szabályzat rendelkezéseit és anyagi felelősséget vállal az általa használt dokumentumokért. 
Tudomásul veszi, hogy a személyes kölcsönzései online kapcsolattal bárhonnan 
megismerhetők. 

Hozzájárul a személyes adatainak könyvtári célból történő kezelésére és statisztikai célú 
felhasználására. 

2) Minden beiratkozott könyvtárhasználó kölcsönözheti a meghatározott körű könyvtári 
dokumentumok egy példányát. A kölcsönzés nyilvántartása a Könyvtár számítógépes 
nyilvántartási rendszerében történik. 
Az olvasójegyen lévő azonosítóval minden kölcsönző ellenőrizheti a kölcsönzéseit az 
elektronikus könyvtári nyilvántartó rendszer Bejelentkezés funkcióval. Továbbá, 
dokumentumok kölcsönzésére lefoglalást vagy előjegyzést tehet. 
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3) Könyv kölcsönzésekor a könyvtárhasználó kétpéldányos elismervényt ír alá; egyik példány 
a könyvtárhasználóé, másik a Könyvtáré. Visszavételkor a könyvtáros a könyv vonalkódjának 
leolvasásával visszaveszi a használótól a könyvet. 

4) A kézikönyvtári dokumentumok kivételével a könyvek automatikusan tartós kölcsönzésre 
kerülnek. Amennyiben a tartós kölcsönzésben levő dokumentumra előjegyzés érkezik, akkor 
egyeztetés után rövidebb időre (kb. 1-2 hónap) visszakérhető a tartós használótól. 
A folyóiratok kölcsönzési határideje: 2 hét, tárgyévi folyóiratok: 3 nap. Eseti elbírálás alapján 
(a tárgyévi folyóiratok kivételével) folyóiratok is kölcsönözhetők tartós használatra. 
Kézikönyvtári dokumentumok kölcsönzési határideje: helyi elbírálás alapján rövid időre. 

5) Jótállással kölcsönző használók számára a könyvek kölcsönzési ideje a jótállás 
érvényességének határideje. A jótállás meghosszabbítása esetén a könyvek kölcsönzési idejét 
a Könyvtár automatikusan meghosszabbítja, ha az adott műre nincsen előjegyzés . 

Egyéb dokumentumok kölcsönzési határideje a IV. - 4. pont szerint. A jótálló anyagi 
felelősséget vállal az jótállott könyvtárhasználó kölcsönzéseiért. 

6) Azt a könyvtárhasználót, aki a kikölcsönzött dokumentumokat többszöri felszólításra sem 
hozza vissza, vagy megrongálja, a könyvtárvezető javaslatára a Könyvtárat felügyelő igazgató 
a könyvtár használatból meghatározott időre, ill. véglegesen kizárhatja. 
A kölcsönző a kölcsönzött dokumentumért teljes anyagi felelősséggel tartozik. Az elveszített 
vagy megrongált mű mindenkori vételára megfizetendő akkor is, ha a mű tartalmában már 
elavult. Lehetőség van a mű eredeti példányával pótolni a tartozást. 

7) A könyvtárközi kölcsönzés keretében érkezett művek kölcsönzési időtartama a kölcsönadó 
könyvtár által meghatározott ideig tart, amelyről a könyvtárhasználó . tájékoztatást kap és 
kötelessége azt tudomásul venni. Hosszabbításra abban az esetben van lehetőség, ha a 
kölcsönadó könyvtár ezt lehetővé teszi. 

8) A telephelyi munkaviszony megszűnésekor a munkavállaló kölcsönzési tartozása 
elszámolásra kerül az erre rendszeresített hagyományos vagy elektronikus elszámoló lapon, 
amin a könyvtáros igazolja az elszámolás tényét vagy további egyeztetésig jelzi a tartozást. 

9) Jótállás ellenében beiratkozott könyvtárhasználó ugyancsak köteles elszámolni, ellenkező 
esetben a j ótállót terheli a felelősség. 

10) A könyvtári katalógus elérhetősége: 
http://libserv.kfki.hu:4505/ 

V. 

Az olvasóterem használata 

1) Az olvasóterem használata minden könyvtárhasználó számára biztosított. 

2) Az olvasótermi könyv- és folyóirat-állomány helyben szabadon használható, indokolt 
esetben helyi elbírálás alapján kölcsönözhető, kizárólag rövid időre. 

3) Az olvasóterembe a könyvtárhasználó magával hozott könyvet, segédanyagot előzetes 
bemutatás mellett beviheti. 
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4) Az olvasóterembe behozhatók a személyi használatú mobil eszközök és laptopok. Intézeti 
hozzáféréssel rendelkező felhasználók számára az Eduroam vezetéknélküli hálózati (wifi) 
csatlakozási lehetőség biztosított. 

5) A kölcsönzőben elhelyezett olvasói, kutatói számítógép kizárólag tudományos kutatás vagy 
egyéni tanulás célra használható. 

VI. 

Reprográfia 

1) A Könyvtár állományában levő dokumentumokról a hatályos szerzői jogi szabályozás 
tiszteletben tartása mellett a könyvtárhasználó analóg vagy digitális másolat formájában 
kutatási-, oktatási- és magáncélra másolatot kérhet, vagy megbízást adhat a Könyvtárnak a 
másolás elvégzésére. Teljes könyvek, monográfiák másolása nem lehetséges. 

2) A Könyvtár alkalmazottai minden olyan intézkedést jogosultak megtenni, amelyek 
alkalmasak arra, hogy a szerzői jogi jogsértéseket megakadályozzák, gyanú esetén a megbízás 
teljesítését megtagadják. 

3) Másolatszolgáltatás díja 50 oldalig térítésmentes, 50 oldal felett a szolgáltatás ára egyedi 
megállapodás alapján kerül megállapításra. 

4) A Könyvtár által előfizetett, valamint a konzorciumokban való részvétel következtében 
elérhető online folyóiratokból és adatbázisokból a mindenkori licenc szerződések által 
megengedett módon lehet tartalmat szolgáltatni. 

VII. 

Könyvtárközi kölcsönzés 

1) Bármely intézményi könyvtárhasználó dokumentumot vagy cikkrnásolatot kérhet más 
könyvtárak hazai és külfóldi gyűjteményeiből. Könyvtárközi dokumentum kölcsönzést a 
könyvtárhasználók kizárólag beiratkozás ellenében vehetne k igénybe. A kérés az erre 
rendszeresített online kérőlapon vagye-mailben küldhető a dokumentum adatainak 
megadásával. Térítésköteles szolgáltatás esetén a témaszám megadása is szükséges, amelyre a 
szolgáltatás költsége terhelhető . 

2) Könyvtárközi kölcsönzés díja: 
a) hazai könyvtárakból a könyvkölcsönzés térítésmentes, a cikkrnásolatok ára általában 
térítésmentes, de könyvtáranként változó lehet, 
b) külföldi könyvkölcsönzés és cikkrnásolat kérés ára változó, amelynek költsége minden 
esetben a kérés indítása előtt egyeztetésre kerül az igénylővel. 

3) A telephelyi intézetek számára teljesített térítésköteles szolgáltatások díj áról az MTA 
Wigner FK Gazdasági Osztálya számlát állít ki a megrendelő intézetek részére. 

4) A budapesti könyvtárak az eredeti dokumentumokat nem postázzák, ezért az igénylőnek 
ezeket személyesen kell átvennie és visszavinnie. A vidéki és külfóldi könyvtárak az eredeti 
dokumentumokat postán küldik el. A visszaküldés postaköltségét a Könyvtár biztosítja. 
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5) Más könyvtárak a kéréseiket elektronikus úton vagy írásban kérhetik. A Könyvtár az 
elérhető állományát az online könyvtári katalógusban, a folyóirat állományt az Országos 
Dokumentumellátási Rendszeren keresztül is kereshetővé teszi. A könyvtárközi- és 
cikkmásolat kéréseket térítésmentesen, de a hatályos szerzői jogi szabályozás tiszteletben 
tartásával és a Könyvtár mindenkori licenc szerződéseinek figyelembevételével szolgáltatja. 
Amennyiben költségek merülnek fel, azt az igénylő könyvtárral egyezteti. 
A kölcsönzés átvételéről a kérő könyvtárral egyeztet. 

VIII. 

A Könyvtár elérhetősége és nyitva tartása 

1) A nyitvatartási időt - a könyvtárvezetőnek a Könyvtár Bizottsággal egyeztetett javaslata 
alapján - az igazgató rendeli el a fenntartó intézetek igazgatóinak egyetértésével. 

2) Nyitvatartási idő : hétfő - csütörtök: 9 - 15:45, péntek: 9 - 14:30 óráig. 
A raktárak hétfőtől csütörtökig naponta 9 - 15:30 óráig, pénteken 14:30 óráig üzemelnek. 

3) A Könyvtár honlapja: 
kfki.hu/konyvtar 

IX. 

Könyvtár Bizottság 

A könyvtárvezető munkáját a Könyvtár Bizottság segíti. 
A fenntartó intézetek a bizottságban egy-egy fővel képviseltetik magukat. A bizottság tagja a 
Könyvtár mindenkori vezetője. A tagok maguk közül választanak elnököt és határozzák meg 
az ügyrendet. 
A Könyvtár Bizottság tanácsadó szervként működik. Javaslattételi és véleményezési jogkörrel 
segíti a Könyvtár munkáját: 
- javaslatot tesz a be szerzendő dokumentumok és az apasztandó állomány körére, 
- véleményt mond a könyvtári szolgáltatásokban történt változtatások szükségességéről, 
- tanácsot ad az új szolgáltatások bevezetéséről, 
- döntések meghozatalában közvetítő szerepet tölt be a fenntartó intézetek vezetői és a 
könyvtárvezető között. 
Fő kommunikációs formája az e-maii ésakörlevelezés.Szükségeseténülésttart.amiről a 
könyvtárvezető állítja össze az emlékeztetőt. 

Jelen szabályzat 2017. december 5. napján lép hatályba, ezzel egyidejűleg a 2012. január l-én 
hatályba lépett Könyvtárhasználati Szabályzat érvényét veszti. 

Mellékletek: 

1. számú melléklet: Beiratkozási nyilatkozat 
2. számú melléklet: Jótállási nyilatkozat az MTA EK nyugdíjas, Wigner FK és EK 

szerződéses, valamint PhD hallgatók részére 
3. számú melléklet: Jótállási nyilatkozat az MTA Wigner FK külső munkatársai részére 
4. számú melléklet: Jótállási nyilatkozat a csillebérci telephelyen működő gazdasági 

társaságok munkatársai részére 
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1. sz. Melléklet: Beiratkozási nyilatkozat 

Kedves Olvasónk! 

A beiratkozáskor kapott olvasójegy számával az Ön személyes kölcsönzései a könyvtári 

katalógusunkon keresztül internetkapcsolattal bárhonnan elérhetők. Az olvasójegy 
átruházása szigorúan tilos . 
Szolgáltatásainkról a honlapunkon, körlevélen, telefonon és e-mailen nyújtunk tájékoztatást. 

Beiratkozási nyilatkozat 

A Könyvtárhasználati Szabályzatot megismertem és magamra nézve kötelezően elfogadom. 
J elen nyilatkozat aláírásával hozzájárulok, hogya személyes adataimat az MTA Wigner 
Fizikai Kutatóközpont Könyvtára könyvtári célból kezelje, elektronikusan tárolja és azokat 
kizárólag azonosításra, illetve statisztikai célokra felhasználja. 
Tudomásul veszem, hogy a személyes kölcsönzéseim nyilvántartása internetkapcsolattal 
bárhonnan elérhetők a Könyvtár elektronikus rendszerén keresztül. Kötelezem magam, hogy 
a kölcsönzött dokumentumokat határidőn belül visszaadom. Kölcsönzött dokumentumokért 
rongálás vagy elvesztés esetén anyagi felelősséggel tartozom. Hozzájárulok, hogy könyvtári 
tartozás esetén az MTA Wigner FK intézményen belüli eljárás keretében behajtást 
kezdeményezzen a személyes adataim felhasználásával. 

Dátum 
beiratkozó aláírása 



2. sz. Melléklet 

Magyar Tudományos Akadémia 
Wigner Fizikai Kutatóközpont Könyvtár 

1121 Budapest, Konkoly-Thege Miklós út 29-33. rv.ép.104. 
1525 Budapest, pf. 49 

Tel.: +361392 2222/1404 Fax: +36 1392 2583 
lib@wigner.mta.hu 

http://www.kfki.hu/konyvtar/ 

Jótállási nyilatkozat 
az MTA Wigner FK Könyvtár használatához 

(MTA EK nyugdíjas, Wigner FK és EK szerződéses, 
valamint PhD hallgatók részére) 

Alulírott jótálló anyagi felelősséget vállalok az alábbi személy által kölcsönzött könyvtári anyagokért 

és azok időben és épségben való visszajuttatásáért: 

Név: 

Állandó munkahely: 

Telefonszám: 

E-maii cím: 

Állandó lakcím: 

A jótállás érvényes: 20 ____ _ év _ ___ hó ___ napjáig. 

A Jótálló: 

Neve: 

Munkahelye: 

Telefonszáma: 

E-maii címe: 

Budapest, 20 __________ _ 

jótálló munkatárs 
aláírása 



3.sz Melléklet 

Magyar Tudományos Akadémia 
Wigner Fizikai Kutatóközpont Könyvtár 

1121 Budapest, Konkoly-Thege Miklós út 29-33 . rv.ép.l04. 
1525 Budapest, Pf. 49 

Tel.: +36 1392 2222/1404 Fax: +36 1392 2583 
lib@wigner.mta.hu 

hup:! 1 www.kfki.hu/konyvtar/ 

Jótállási nyilatkozat 
az MTA Wigner FK Könyvtár használatához 

(MTA Wigner FK külső munkatársai részére) 

l . Alulírott _____________ (név), a 2013/1. számú főigazgatói 

utasításban foglaltakra való hivatkozással, mint az MTA Wigner Fizikai 

Kutatóközpont külső munkatársa CÍm viselője jogosult vagyok a Könyvtár 

használatára. 

2. A kutatóközponttal közalkalmazotti jogviszonyom megszűnt, rendszeres személyi 

juttatásban nem részesülök, kölcsönzésre a kutatóközponttal közalkalmazotti 

jogviszonyban lévő munkatárs jótállásával van lehetőségem. 

3. Könyvtári kölcsönzés esetén a jótálló neve: 

4. Az átvett könyvek hiánytalan és épségben történő visszaszolgáltatására 

kötelezettséget vállalok. 

Jótálló munkatárs nyilatkozata: 

külső munkatárs 
aláírása 

Alulírott __________________ (név) nyilatkozom arról, 

hogy (név) részére a könyvtári 

kölcsönzés során jelentkező esetleges hiányokért jótállóként anyagi felelősséget 

vállalok, elveszett művek esetén azok árát megtérítem. 

A jótállás érvényes: 20 _ év ____ hó ___ napjáig. 

Budapest, 20 ________ _ 

jótálló munkatárs 
aláírása 



4.sz Melléklet 

Jótállási nyilatkozat 

Magyar Tudományos AJaIdémia 
Wigner Fizikai Kutatóközpont 

1121 Budapest, Konkoly-Thege Miklós út 29-33. 
1525 Budapest, pf. 49 

Tel.: +361392 2512 Fax: +36 1392 2598 
E-mail: titkarsag@wigner.mta.hu 

Web: wigner.mta.hu 

AluIírott _____________ , a ___________ igazgatója kijelentem, 

hogy az MTA Wigner FK Könyvtárból az alábbi munkatársaim által kölcsönzött művekért anyagi 

felelösséget vállalok: 

Név: 

Név: 

Név. 

Név: 

Munkaviszonyuk megszűnésekor alkalmazottaim a Könyvtárban elszámolnak. 

Ezen nyilatkozat érvényes .. ... .. . . ... .. ... év .. .. .... . ... .. ... hó ... .... ....... .... napjáig. 

Budapest, 20 ...................... . 

e-maiI: 
telefon: 

aláírás, bélyegző 


