
A TERÜLETI ÉS TANULMÁNYI KÖNYVTÁR 

SZOLGÁLTATÁSAINAK ÁRJEGYZÉKE 

 

ÉVES TAGSÁGI DÍJ  

Felnőttek  ........................................................................................... 10,00 EUR 

Diákok (18 év felett)  ............................................................................ 5,00 EUR 

Egyetemi hallgatók  .............................................................................. 5,00 EUR 

Jogi személyek .................................................................................. 30,00 EUR 

 

Az alábbi személyek és intézmények nem fizetnek tagsági díjat :   

Óvodások  ............................................................................................ ingyenes 

Munkanélküliek és nyugdíjasok  .......................................................... ingyenes  

Oktató-nevelő és művelődési intézetek a könyvtári hálózat 

egész területén  ................................................................................... ingyenes 

 

KÖNYVTÁRKÖZI KÖLCSÖNZÉS   
Szlovén könyvtárak / egységenként  .......................................................... 7,00 € 

Szakcikk ..................................................................................................   3,00 € 

A muravidéki régió közkönyvtárai / egységenként..............................  ingyenes  

 

KÉSEDELMI ÉS ÉRTESÍTÉSI DÍJAK  
Könyvek (egység / nap)   ........................................................................... 0,10 € 

Térképek (egység / nap) ............................................................................ 0,10 € 

Hangkazetták / CD  .................................................................................... 0,10 € 

Videokazetták / DVD  ................................................................................. 1,00 € 

 

Figyelmeztetés: 

1. Figyelmeztetés  ...................................................................................... 2,00 € 

2. Figyelmeztetés  ...................................................................................... 4,00 € 

3. Figyelmeztetés (válaszlevéllel együtt) .................................................... 6,00 € 

4. Ügyvédi figyelmeztetés ....................................................................... 30,00 € 

 

SZÁMÍTÓGÉP HASZNÁLAT  
Tag / Nem tag  (1óra / nap) .................................................................. ingyenes  

 

FÉNYMÁSOLÁS ÉS SZÁMÍTÓGÉPES NYOMTATÁS  

Fénymásolás: A4 / oldal  ............................................................................ 0,20 € 

Fénymásolás: A3 / oldal   ........................................................................... 0,30 €  

Fénymásolás: A4 / oldal / kétoldalas nyomtatás  ....................................... 0,30 € 



Fénymásolás: A3 / oldal / kétoldalas nyomtatás ........................................ 0,40 €  

          Számítógépes nyomtatás: A4 / oldal  ........................................................ 0,20 € 

Számítógépes nyomtatás: A4 / oldal / kétoldalas nyomtatás  .................... 0,30 € 

Szakcikek fényképezése, szkennelése (10 oldalig)  .................................. 3,00 € 

          Minden további oldal  ................................................................................. 0,30 € 

A HELYISMERETI DOKUMENTUMOK DIGITALIZÁLÁSA 

       Digitális fényképezés / felvételként ............................................................. 1,20 € 

Szkennelés / oldalanként ........................................................................... 0,80 € 

Az állomány digitális feldolgozása / optikai leolvasás ................................ 2,00 € 

 

EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK 

Személyi bibliográfia kidolgozása (1 óra munka) ..................................... 15,00 € 

Elveszett könyvtári tagsági lap  .................................................................. 5,00 € 

Elveszett ruhatári kulcs  ............................................................................. 5,00 € 

Régebben kikölcsönzött könyvek címlistája – nyomtatás 10 oldalig  ......... 3,00 € 

Minden további oldal  ................................................................................. 0,30 € 

Térítés, a megsérült könyvtári dokumentum  ........................................... 19,00 €  

Papír táska  ................................................................................................ 0,50 € 

 

TEREMBÉRLET     

Terembérleti díj max. 3 órára, ha a könyvtár nem társszervező  ............. 60,00 € 

Terembérleti díj minden további órára  ..................................................... 20,00 € 

Műszaki felszerelés díja  .......................................................................... 80,00 € 

Terembérlet egy hétre  ........................................................................... 100,00 € 
Terembérlet büfé szolgáltatással  ............................................................ 20,00 € 

 

Egyéb: 

Kiállítás megnyitása  ................................................................................ 20,00 € 

Kiállítás az előadóteremben / aula (egy hétig)  ........................................ 20,00 € 

 

* A könyvtár nem vállal felelősséget a kiállított tárgyakért. 

* Az ár nem tartalmazza a forgalmi adót (1. odstavek 94. člen ZDDV-1) 

* A könyvtári terembérlet előzetes lefoglalásához megrendelőlapot kell csatolni.  

* A muraszombati Területi és Tanulmányi Könyvtár fizetős szolgáltatási árjegyzékét a Könyvtári  

  Tanács 2. ülésén 2016. március 14-én fogadta el.  


