
Előterjesztés 
könyvtárhasználati díjtételek megállapításához 

 
 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 

A Művelődési Otthon és Könyvtár 2012. évi könyvtári díjtételei közül a beiratkozási 
díj megállapítása, vagy mentesítés a díjfizetési kötelezettség alól a fenntartó 
hatáskörébe tartozik. 
 
A beiratkozásról/regisztrációról: 
Törvényi szabályozás szerint a beiratkozás/regisztráció a kötelezően biztosítandó 
ingyenes alapszolgáltatásokon túli, ún. teljes szolgáltatási kör igénybevételéhez 
szükséges.  
 
A beiratkozási/regisztrációs díjról: 
Törvényi szabályozás értelmében a beiratkozás 16 éven aluliaknak, 70 éven 
felülieknek, valamint érvényes pedagógus igazolvánnyal rendelkezők számára 
díjtalan. Érvényes diákigazolvánnyal rendelkező tanulókat, főiskolai/egyetemi 
hallgatókat 50 %-os kedvezmény illeti meg.  
 
A gyakorlatban a könyvtárak ezen túl további 50 %-os beiratkozási kedvezményt 
nyújtanak a munkanélkülieknek, GYES-en lévőknek és a 70 év alatti nyugdíjasoknak.  
 
A városi könyvtár szolgáltatásainak igénybevétele a korábbi években díjtalan volt. 
Javaslat: 2012. évre a könyvtári beiratkozás továbbra is ingyenes. Díjtétel-tervezet  
mellékelve. 
 
 
 
Répcelak, 2011. november 30. 
 
 
        Csuka Éva  
                 könyvtárvezető 

 
 
 
 
Határozati javaslat 
Répcelak város Önkormányzatának Képviselő-testülete a könyvtár könyvtárhasz-
nálati szabályzatában rögzített 2012. évi díjtételeket tudomásul veszi. A könyvtári 
beiratkozás továbbra is ingyenes. 

 
 

 
 

 



 
SZMSZ 
Könyvtárhasználati szabályzat 
1. sz. melléklet 
 
 
 

DÍJTÉTELEK 2012  
 

 
Könyvtári szolgáltatások:  
SZJ 92.51.11 
 
a./ beiratkozási díj*   a 2012-es évre – a  .../2011. (XII....) sz. önkormányzati  
  határozat alapján - nincs  
 
b./ irodalomkutatás*   oldalanként 30,-Ft 
  
Könyvtári szolgáltatások: 
SZJ 92.51.11 fejezete kiegészül az alábbiakkal: 
 
c./ video, CD, DVD kölcsönzés - Médiatár tagság*  2012-es évre havonta 700,- Ft 
 
d./ késedelmi díj (video, CD, DVD)  nyitvatartási naponként és 

egységenként 250,-Ft, ÁFA körön 
kívüli tevékenység 

 
könyvtárközi kölcsönzés postaköltsége  
SZJ 64.11.12.0  
levélküldemények, nyomtatványok 2 kg-ig 
SZJ 64.11.13.0  
sima csomag 5 kg-ig   mindenkori díjszabás szerint, ÁFA mentes tevékenység 
 
reprográfia* 
SZJ 74.85.12  könyvtári dokumentumok részeinek egyszeri másolása. 
  a szerzői jogi rendelkezések figyelembe vételével 
  A/4-es oldal 15,-Ft  
 
Egyéb számítástechikai szolgáltatás* 
SZJ 72.60.10 
 
a./ internethasználati gépid ő*  100,-Ft  minden megkezdett  óra 
       Az e-ügyintézésre fordított időtartam ingyenes. 
 
b./ adatbázisról készített nyomtatás*  20,-Ft/oldal  
 
késedelmi díj   10,-Ft / darab második felszólítást követően  
  ÁFA körön kívüli tevékenység 
 
kártérítés  Az elveszett dokumentum leltárkönyvben szereplő 
értéke. 
  ÁFA körön kívüli tevékenység 
 
kiadvány készítés (könyv)**  -- 
VTSZ 4901 
 
Kiadvány készítés (folyóirat)*  -- 
VTSZ 4902 
  
 



Egyéb nyomtatott papír, karton kötés  
(spirálozás)* 
SZJ 22.23.10.5    50 lapig 200,-Ft 
    
 
A szolgáltatási díjtételek bruttó áron értendők. 
* gal jelölt tételek 21,26 % ÁFÁ-t tartalmaznak (27 %-os ÁFA) 
**gal jelölt tételek 0,0476 % ÁFÁ-t tartalmaznak (5 %-os ÁFA) 
 
A díjtételekkel kapcsolatos kifogásokat, panaszokat bejelenteni a jegyzőnél:  
         Répcelak Város Polgármesteri Hivatala          
         Dr. Kiss Julianna jegyző 
         Répcelak, Bartók B. u. 38. 
illetve 
  a Vas Megyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Felügyelőségnél  
         9700 Szombathely, Széll Kálmán u. 31-33. 
 
 
 
Répcelak, 2011. november 30 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 


