
 
 
 
 
 

KÖNYVTÁRHASZNÁLATI REND 
(érvényes 2023. január 3-tól) 

 
 

 
NYITVATARTÁS ÉS CÍM 
 
Önkiszolgáló kölcsönzés 
Hétfő - péntek   10-18 óra 
 
Könyvtáros olvasószolgálat, beiratkozás 
Kedd - péntek    14-18 óra 
 
Goethe-Institut Budapest 
Információ és Könyvtár 
Ráday u. 58 
H-1092 Budapest 

 
Tel: +36 1-374-4062 
bibliothek-budapest@goethe.de 
www.goethe.de/budapest/konyvtar 
 
BEIRATKOZÁS ÉS KÖLCSÖNZÉS 
 
A könyvtár nyilvános, bárki számára szabadon látogatható.  
 
A helyben használat, beleértve a számítógép és a WIFI használatát, ingyenes és nincs 
regisztrációhoz kötve.  
Kölcsönzéshez érvényes olvasójegy szükséges, amelyet személyi igazolvány felmutatása után a 
budapesti Goethe Intézet állít ki. A beirakozás során kérjük vegye figyelembe az adatvédelmi 
tájékoztatót, amelynek mindenkor hatályos változatát honlapunkon találja.  

 
Az olvasójegy nem átruházható.   
 
 
 
 
 

mailto:bibliothek-budapest@goethe.de
http://www.goethe.de/budapest


Díjak  
Teljes árú: 3.000 Ft (65 év alatti foglalkoztatottak számára) 
Kedvezményes: 2.000 Ft (diákok és 65 év alatti nyugdíjasok számára) 
 
Mindenkor ingyenesen iratkozhatnak be a Goethe Intézet tanfolyamhallgatói három hónapra, a 65 
év felettiek, a munkanélküliek, a könyvtárosok ill. egyéb közgyűjtemények és a partnerintézetek 
munkatársai, valamint a Francia Intézet Médiatárának érvényes olvasójeggyel rendelkező használói. 
 
18 év alattiak törvényes képviselő jelenlétében vagy meghatalmazásával iratkozhatnak be.  
 
Egyidejűleg maximum 15 dokumentum kölcsönözhető. 
Dokumentumtípusonként maximálisan kölcsönözhető:  

• 6 könyv  
• 6 médiacsomag 
• 6 folyóirat 
• 3 DVD 
• 1 tárgy 

 
Kölcsönzési határidők: 
Könyvek, médiacsomagok, folyóiratok és DVD-k – 28 nap 
Tárgyak – 21 nap  
A napi- és hetilapok, a folyóiratok legfrissebb számai és a kézikönyvek nem kölcsönözhetőek.  
A könyvtárhasználó felelős az általa kikölcsönzött dokumentumokért. A kikölcsönzött dokumentum 
harmadik személynek nem adható át. Indokolt esetben a könyvtár bármelyik dokumentumot 
visszakérheti.  
 
Felhívjuk figyelmét, hogy a szerzői jogi szabályozás tiltja az audiovizuális médiumok másolását és 
ezeknek kizárólag magáncélú használatát engedélyezi.  
 
 
VISSZAADÁS ÉS KÉSEDELEM 
A kikölcsönzött anyagokat másik személy is visszahozhatja, visszaküldhetők postán, vagy az épület 
külső recepcióján elhelyezett gyűjtőládába dobva is leadhatók, kivéve a tárgyakat.  
Amennyiben a kikölcsönzött anyagok a határidő lejártáig nem kerülnek leadásra, 
dokumentumonként napi 100 Ft késedelmi díjat számítunk fel.  
 
HOSSZABBÍTÁS 
A kölcsönzés határideje online a saját olvasói fiókon keresztül, személyesen, telefonon, vagy e-
mailben két alkalommal meghosszabbítható. Kivételt képeznek a játékfilmek, a vizsgaelőkészítő 
anyagok és az előjegyzett dokumentumok.  
 
TÁVHASZNÁLAT  
A Mein Goethe.de -n keresztül beléphet személyes fiókjába, ahol láthatja a dokumentumok 
elérhetőségét, meghosszabbíthatja az Ön által kikölcsönzött dokumentumokat, beállíthatja 



értesítéseit, előjegyezhet, listákat állíthat össze és oszthat meg, elolvashatja a könyvtár által 
közzétett híreket, valamint beszerzési javaslatokat küldhet a könyvtárnak.  
 
RONGÁLÁS ÉS ELVESZTÉS 
Az elveszített, megrongált, piszkosan, vagy aláhúzogatva visszahozott dokumentumokat a 
könyvtárhasználó köteles pótolni.  
 
EGYEBEK 
A könyvtár nem vállal felelősséget a könyvtárban vagy a ruhatárban elhelyezett személyes 
értéktárgyaiért. Táskáját lehetősége van az első emeleten található zárható szekrényekben 
elhelyezni.  
 
A változtatás jogát fenntartjuk. A könyvtárhasználati rend aktuális verziója honlapunkon elérhető: 
www.goethe.de/budapest/konyvtar 
 
A könyvtárban alapvetően a Goethe Intézet házirendjének szabályai érvényesek.  A mindenkori 
higiénia előírások betartása kötelező.  
 
DOLGOK KÖNYVTÁRA 
 
Minden készülék ill. eszköz csak a felhasználó saját felelősségére kölcsönözhető. A Goethe-Institut 
Budapest nem vállal felelősséget a nem rendeltetésszerű használatból eredő balesetekért vagy 
sérülésekért. 
 
Egyidejűleg 1 db tárgy kölcsönözhető.  
Kölcsönzési idő: 21 nap, hosszabbítás nem lehetséges.  
A kölcsönzésben lévő tárgyakat elő lehet jegyezni.  
Visszaadás csak a könyvtárban lehetséges. A tárgyakat nem lehet a visszaadó ládába dobni, valamint 
postán visszaküldeni. Visszaadáskor ellenőrizzük a tárgy épségét és működőképességét.  
 
Az elvesztett tárgyakat a felhasználó köteles pótolni. A könyvtár a vissza nem szolgáltatott  
eszközöket elveszettként kezeli, ezért a jogellenes károkozással ért kára megtérítése érdekében a  
fizetési meghagyásos eljárásról szóló érvényes magyar törvény szerint jár el. (2009.  évi  L.  
törvény)  
 
E-KÖLCSÖNZÉS  
Az E-kölcsönzés (Onleihe) a Goethe Intézet könyvtárának ingyenes elektronikus szolgáltatása, 
amely nincs könyvtártagsághoz kötve.  
 
Hogyan vehető igénybe a budapesti Goethe Intézet E-kölcsönzés szolgáltatása? 
 

1. Jelentkezzen be a Mein Goethe.de-n. Ha még nincs fiókja a Mein Goethe.de-n, kérjük, 
regisztráljon. A regisztráció és a Mein Goethe.de használata, valamint az E-kölcsönzés 
ingyenes. 

http://www.goethe.de/budapest/konyvtar
http://login.goethe.de/cas/login?service=https%3A%2F%2Fmy.goethe.de%2Fkdf%2Fj_spring_cas_security_check&ort=pxxdeYY


 
Felhívjuk figyelmét, hogy az E-kölcsönzést csak német nyelvterületen kívül kínáljuk. 
Amennyiben Ön német nyelvterületen él, kérjük, forduljon egy, a közelében lévő 
könyvtárhoz. 
  

2. Bejelentkezés után válassza a "Meine Onleihe" ("E-kölcsönzésem" vagy "My eLibrary") 
menüpontot és kattintson az "Anmelden" ("Bejelentkezés") gombra. És máris rendelkezésére 
áll az E-kölcsönzés kínálata! 
 

3. A használati feltételekről és a minimális technikai követelményekről honlapunkon 
tájékozódhat.  
www.goethe.de/e-kolcsonzes 
 

4. Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a jogvédett dokumentumok sokszorosítása továbbítás 
céljából (az internet is beleértendő) nem engedélyezett.  
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