
A BUDAPESTI FRANCIA INTÉZET MÉDIATÁRA 
 

SZABÁLYZAT 

 

 
 

1. CIKKELY: ÁLTALÁNOS ISMERTETŐ 

A Francia Intézet Médiatára a mai Franciaországot bemutató közszolgálati tájékoztatási 

központ, mely lehetőséget nyújt minden érdeklődőnek a különféle médiák segítségével az 

informálódásra, továbbképzésre, a művelődésre és a kikapcsolódásra egyaránt. 

A médiatár nyilvános. A kölcsönzéshez beiratkozási díj ellenében váltható tagsági kártya 

szükséges. A jobb tájékozódás érdekében a könyvtárosok szaktudásukkal mindenkor a 

látogatók rendelkezésére állnak. 

 

2. CIKKELY: NYITVATARTÁS 

A médiatár nyitvatartási rendjéről a bejárati ajtón kifüggesztett tájékoztatón értesítjük 

látogatóinkat, valamint tájékoztató anyagainkban is rendszeresen megjelentetjük azt. 

 

3. CIKKELY: KÖLCSÖNZÉS 

 Beiratkozás: a médiatár dokumentumainak legnagyobb része a beiratkozott olvasók 

részére kölcsönözhető. A beiratkozáshoz személyazonossági igazolvány és lakcímet 

igazoló okmány bemutatását kérjük. Az év folyamán bekövetkezett címváltozást 

olvasóink kötelesek haladéktalanul jelezni. A személyre szóló olvasójegyet, mely a 

beiratkozás dátumától számított egy naptári évig érvényes, minden kölcsönzéskor be kell 

mutatni. Az elvesztett kártya pótlásának díja 500 HUF. 

 Kölcsönzés: a kölcsönözhető dokumentumok ingyenesen kivehetők a médiatárból. Az 

olvasók saját maguk választják ki az anyagokat, és mutatják be a kölcsönzőpultnál. Egy 

olvasó meghatározott mennyiségű dokumentumot kölcsönözhet. A pontos adatok a 

rendelkezésre bocsátott „Olvasói útmutató”-ban találhatók meg. 

 Kölcsönzés meghosszabbítása: a kölcsönzött könyvek és folyóiratok (kivéve 

nyelvtankönyvek) kölcsönzési határidejét kétszer lehet meghosszabbítani, amennyiben 

nincs rá előjegyzés más olvasó részéről. Más dokumentumfajta esetében a hosszabbítás 

nem lehetséges. 

 Késés: a késésben lévő dokumentumok mihamarabb történő visszahozatala érdekében a 

médiatár felhasznál minden rendelkezésére álló eszközt, a kölcsönzőt terhelő felszólító 

levelektől a kölcsönzés részleges vagy teljes megvonásáig. 

 Bárminemű aláhúzással, illetve csonkítással megrongált vagy elveszett 

dokumentumok teljes árát meg kell téríteni. 

 Előjegyzés : Minden könyv (a nyelvkönyveket és az újdonságokat kivéve) előjegyezhető 

helyben vagy interneten keresztül. Az olvasónak az értesítéstől számított egy hét áll 

rendelkezésére, hogy kikölcsönözze az előjegyzett művet. 

 

Emlékeztető a hangzó anyagok kölcsönzésére vonatkozó jogszabályokra 

A CD-k és a DVD-k csak egyénileg vagy családi körben használhatók. Azok nyilvános 

lejászása, vetítése, másolása, rádióadásban való felhasználása szigorúan tilos az 1957. március 

11-i, valamint az 1985. július 3-i törvény 41-es cikkelyének megfelelően. 

 

4. CIKKELY: HELYBENOLVASÁS, KOMMUNIKÁCIÓ 

 A helybenolvasás a médiatárban ingyenes és lehetőség van más dokumentumok 

használatára is. Azok a művek, melyek különleges jelzettel (sárga jelzet vagy sárga csík) 



vannak ellátva, nem kölcsönözhetők – így tehát állandóan az olvasók rendelkezésére 

állnak – ezek főként szótárak, enciklopédiák, kézikönyvek. A folyóiratok esetében a 

legfrissebb szám nem kölcsönözhető. 

 Fénymásolás: a látogatók helyben készíthetnek fénymásolatot a médiatár 

dokumentumairól, megfelelő díj ellenében. 

 Internet: Az internet szabadon használható tájékozódásra, böngészésre. Tiltott honlapok 

látogatása, emailek küldése és fogadása tilos. 

 

Emlékeztető a fénymásolás készítésére vonatkozó szabályokra 

Egy mű teljes másolása tilos. A másolt oldalak csak szigorúan személyes felhasználásra 

alkalmazhatók az 1957. Március 11-i, valamint az 1985. Július 3-i törvény 41-es cikkelyének 

megfelelően. 

 

5. CIKKELY: JAVASLATOK 

Kérjük látogatóinkat, hogy könyvre és egyéb dokumentumra vonatkozó beszerzési 

ajánlataikat vagy más természetű észrevételüket jelezzék az erre rendszeresített ajánló 

füzetben. Ugyanitt informálódhatnak javaslataik teljesüléséről is. 

 

6. CIKKELY: EGYÉB KÉRÉSEK 

A médiatár a munkának és a kikapcsolódásnak egyaránt helye, így mindnyájunk 

érdekében kérünk egy kis odafigyelést: kerüljék a hangos beszédet, a mobiltelefon 

használatát, mellőzzék az evést és ivást. Tilos a médiatárban bármiféle propaganda kifejtése 

akár szóban, akár írásban. Nem lehet állatot behozni. Nem lehet magánórákat tartani és olyan 

más tevékenységet folytatni a médiatárban, ami zavarhatja a többieket. 

A médiatár nem tud semmilyen felelősséget vállalni a látogatók személyes tárgyaiért (táska, 

kabát...), és lopás esetén mindenfajta felelősséget elhárít magától. 

 

A SZABÁLYZAT ALKALMAZÁSA 

Minden látogató, függetlenül attól, hogy beiratkozott a médiatárba vagy sem, a 

szabályzatnak megfelelően kell hogy viselkedjen. Ennek súlyos megsértése vagy ismételt 

megszegése maga után vonhatja a kölcsönzési jog időleges vagy végleges felfüggesztését, 

és esetlegesen a médiatárból való kizárást. 

A médiatár személyzetének feladata – igazgatói irányítással – a jelen szabályozás betartatása. 

Ezt a szabályzatot minden beiratkozott olvasó elolvasta és tudomásul vette. Egy példánya 

állandóan ki van függesztve a médiatárban, valamint minden látogató rendelkezésére áll. A 

szabályzat bármilyen változtatásáról újabb tájékoztató kifüggesztésével értesítjük 

látogatóinkat. 

 


