
 
 

 

 

 

 

 

Átmeneti szolgáltatások szabályzata az Eötvös Károly Megyei 
Könyvtárban 

 

 

 

 

 

 

2021. július 5-től visszavonásig 
  



 

Nyitvatartási idő: 
 
Központi könyvtár 
 Kedd – péntek: 9 – 18 óra 
Dózsavárosi Könyvtár 
 Hétfő: 12 – 18 óra 
 Kedd:  12 – 18 óra  
 Szerda:  8 – 16 óra 
 Csütörtök: 12 – 18 óra 
 Péntek: 12 – 18 óra 
Március 15. úti könyvtár 
 Hétfő:  13 – 18 óra 
 Kedd: 13  – 18 óra 
 Szerda: 9 – 12 óra, 13 – 18 óra 
 Csütörtök: 13 – 18 óra 
 Péntek:  13 – 18 óra  
Cholnoky lakótelepi Könyvtár 
 Hétfő: 14 – 18 óra 
 Kedd: 10 – 14 óra 
 Szerda: 14 – 18 óra 
 Csütörtök: 10 – 14 óra 
 Péntek: 14 – 18 óra 
 

Egészségvédelmi szabályok 
 

Kérjük, a könyvtárba érkezéskor használják a kihelyezett kézfertőtlenítőket. Ha fertőző betegség 
tüneteit tapasztalják magukon, halasszák a gyógyulásuk utánra a könyvtárlátogatást! 

 

A könyvtárlátogatással és a helybenhasználattal kapcsolatos szabályok 
 

Nem látogatható a központi könyvtár olvasóterme, a napilapok és folyóiratok olvasására a földszinten 
van lehetőség. 

Olvasóink a központi könyvtár földszintjén, valamint a fiókkönyvtárakban található számítógépeket 
használhatják térítésmentesen, fél óra időtartamban.  

 

Dokumentumkölcsönzés és -visszavétel 
 

A kölcsönzési szolgáltatást csak beiratkozott, érvényes olvasójeggyel rendelkező olvasóink vehetik 
igénybe.  



A könyveken kívül CD-t, DVD-t, hangoskönyvet és diafilmet is lehet kölcsönözni. A lezárt 
olvasóteremben található nem hagyományos dokumentumok kiválasztásában a második emeleten 
dolgozó munkatársaink örömmel segítenek.  

A kölcsönzési határidőt és a késedelmi díjakat a Könyvtárhasználati és szolgáltatási szabályzatban 
meghatározottak szerint állapítjuk meg. 

 

Csomagösszekészítés: 

Továbbra is biztosítjuk a csomagösszekészítés lehetőségét. A központi könyvtárban a felnőtt olvasók 
kéréseit az olvasoszolgalat@ekmk.hu címen, a gyerekekét a gyerekkonyvtar@ekmk.hu címen várjuk. 
A fiókkönyvtárak elérhetősége: Cholnoky lakótelepi Könyvtár: cholnoky.konyvtar@ekmk.hu, 
88/403-903, Dózsavárosi Könyvtár: dozsa.konyvtar@ekmk.hu, 88/329-207; Március 15. úti 
Könyvtár: marc15.konyvtar@ekmk.hu, 88/428-431. Kérjük, hogy minden esetben adják meg a 
telefonszámukat is, hogy munkatársaink könnyebben kapcsolatba tudjanak lépni önökkel akár az 
átvétel időpontját egyeztetni, akár a kért könyvekkel kapcsolatban felmerülő probléma esetén. A 
könyvek kiválasztásában segít az otthonról interneten elérhető katalógusunk: 
http://aleph.ekmk.hu/F?RN=744034405 Kérjük, hogy adják meg a kért művek szerzőjét és címét. Az 
adminisztrációt az előre megadott olvasójegyszám alapján előre elvégezzük. Amennyiben az 
egyeztetett időpontban nem veszik át a kért műveket, azok ismét kölcsönözhetővé válnak a többi 
olvasó számára.  

 

Jelen szabályozás életbeléptetésével a 2021. június 14-től életbe léptetett Átmeneti szolgáltatások 
szabályzata az Eötvös Károly Megyei Könyvtárban hatályát veszti. 

 

 

Veszprém, 2021. július 5.  

 

 

 Dr. Baranyai Tamás  
 igazgató sk. 
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